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 دانا هد مادأو همر طا هتلود هناصتسمقنا طف لعمار

 أ ةروكذملا ةعابطلار اد ةظودطم مانال انيبج ىفةزغ مولعجو ماركلاهلاشأس رحو' هد

 | هقالخأ هدلعلارتالنم اهتراشنريبدنى داغجالاوة_طادعاس نءرفشملا اهرظانرظتي
 أ فطلا عضولاو في رظلاعبطلاادها مزتلملاو قس كب ني سح ةرمضدح ىثتفطللا

 ” ع لثامماهلامناقثال-اهاسكو لئاوالا ت 2 ص سرادإا اس هعيطت نم

 | ضافأ فراعاثابد#ةداعس فزاغملاو موأعلاوذ رقفلاو غلا دباهلا تاصدو ريثكتلا
 ءزملا اذ_هنم ىآ لهذه هوا ىنامالا ثزمغهدهمو ىناهتلا لاصمهلعهقا

 كلذ ناكو غابسا تأ مناا هيلع تغبسأ غايصلا ده هناصس قا ىلاريغلا ةفرعم ىتاثلا
 | دمع ءاخل الءاكداعىترصبلاو ال.لعراص تح نهذلالاعاو نيل اقرعونيعلاّدكب

 أوه هريغ ىلعرعزيو راغتفالا لب ذّردع ماتلارودبهذس<قوف» ماظن جيم أ ىلع هللا

 لاطاإ نالها كرم أكن نأكل !انءردبن ذآ 1و راكزالاب ع رلا
 : ىلا ظ-اوالا حاس ىطمأ 5 الط كل اف تع ان دات

 املاومصب امصلاه_.فباط . رعت ضورب تهز روديما

 ام«رواتسح قورترو# ىف 5 ايرثسلا ماظن ىرزز درةعمأ

 (ئطخ الدال قاسصتال ه د 0 ارعىده قىروعلاب

 تأ و همم ميسي "لكن مراتخاو ”قرشوملا اهغاص
 اهمال فرش و نكت ه. ىلغ-أو حاصلا مسانىرحا ىهف
 : ىم“الازرت لواملازونك» 5 اابخّنأكسص ارق ساد ولاا

 : امعنؤءانتاع تدخن ىو 5 ٌروأ سناشلا ىوحتراصوأ

 : ىمعمنانأمكو اةيق .قد ىف ءمادن داب لك ىف انارأ م هيسم

 ام نسال عما ادسفف 5 الك لسا عطا )ا
 او ىءم حاصعلا عبط قر و ءانه ىف هييخنأ ع مدنو

 ا يي ا اه ع

 ةراكفكس

 ع



 ما « قتيلا فلالا بام ل
 | لوقو لبقأدي زاءلو#ت ديعبلاو بي رقلاهيىدانر فرحا. و َه َ ؛ وأيءالا ىلع ايفاوقىقلا

 | ىرفضلا هللاو دص-.!!الأ ىلاءتهلوقاٌمأو بصقت هلك ى هذ « رمععةربق نم لاء نرحارلا

 ءادهلاا فرح فذ امءادنلاف رعافتك اىدانملاف ذف اودصسءالؤداالأ ىنعلطاف
 امواعمدارملاناك اذا اذه نع ضرعأ فو ىلانعت ةوقىف ىدان اءاسفتكا

 اودصماالأ لامن هن اك سنتللوه امنا عضوملااذهىفايثا مهشعب لاقو
 اودصما ىف ىت 11 فنلالا ت تامقس هسنتلاب «سلع لخ دال

 ايىف ىتلا فناالا تيه ذو ل صو فال اسهال

 نيسلاو امال نمنكاسلا عاتجال

 لاق ناتئك اس

 ١ ةّمرئاود

 رطقل اك اعرب الملازالو 01 ىلا ىلع"ىراداب ىلسا الأ

 *« (هعامط لاك انهلق ا لجح . هعابطلاراد ميصعت ىةملاق) «

 "يملا ظافاالادوةعدن نوه بتو مالكلا هيمافل دهحلاره هوب حاص تاما ره ذل دجأ

 ىلع لسأو ىلصأو بلاطملا ئسأ هي لانتو بتي واننا ماقلا

 ماكلا عماوج قوأو داضاايوطن نم مصفأ ”يبتاسهلا"ىل رعلا ئطصللا "مالا" ىبنلا

 نأقف :رعلاو ةغالبلا ىودهشاخصو نابسااو ةحاصفلا ىلوأهل ؟ىلعو دانت تامل

 مالعإلا٠العلا قداسست# هالول مولعل اسير دت لذا هالعأو لع لأ ةغلل ل تاواذه

 ترفسأ ارافسأ همفاوغاأف اواضاغنهبو اواضانتهيفو هءلعمهكر تكاشو هيلا

 وهذا ىرهوللاحامص اهصفوامتطساوو اهصخ أواه دعو نانو ازاغسا نساملا نع
 هدهاوش هب وينلاثيداحالا ىف ىراضلا مصل ةملعلاةغالاهده وهو ىرح لمج لك

 برعلاناساررد نم هم ترث لغأو ىل-اردكملا ترّرك ذاو ىلعالا ما ةمءاهلةدهاش

 ىلع طقسا. مبو ريضيلا دقانلا اهيبسعأ دئاوذ ىناعملار ءاوس نم +مفتمظنو دئارف

 هملاتءلطتو رباك الا بولق هءلعتراطو نودحرتملاءاجرتو نوذقملاءانتاملاط ريما

 ىتلا ةماعلا ةبه.طمانامصوصخ ىلعأ عضولا نو ىلو أ عيطااناكف رظارلا ما

 اف ةرمشلا لال ةزيئاللا ةرهازلا نساحملاو ةرهامأا ةرهشلاتاذ ةرهاةلارصم قالو
 ]وب ددتا م رك الا ةداعسلابحاص”لظىف ةيهباهن سات تاازال ةينلا ةرئاادلل اهتيسنب
 ءاؤلرشات مراكملا تافر ىحت راطقالا ىف لدعلا ضيفم راصمالا ىجىاح مظعالا

 ف حام 5+١



 | وخةمضلا لعل دتىنادلاو ةبلاهلا وف نسال ىلع لدتن أ اهدحأ هججوأ ثالث لب اف
 نماضوءنوكنأثلاثلاو مباكمولوةكءاولا اهبف لس دئلابع دوب راوطاوةجزاوملا
 | ديعور عب هلبا دمعو س [.عنب هللا دمع م هو ةلدادعلاو ةقدانزلاو ةيزارااوغ فود فرح

 أ ةفصو دعو لوفلاءاف نم ةيهاذلاو اولا ن هاضوعءاول!نوكحجت دقو ريب رلا نب هيا

 | ءاملا تانك نمد هأ ضومملا ةثوخ ىلعفلا نيعنم ةيهاذلا«لاوواولا نمانضو عن وكم دقو

 ْش |مالن ءةصاذلاءاملا نماضوءنو كت د_ةواماوقا هلضأو ةماقا عاق أ مه اوقو ابوثبوث»
 لاو ىمعتو ئسون ى أ ل.خلارجز اله 4( ةريوةنروهب امو 2 لعفلا

 ناز امدو « الهو د.مياهانو د ىتح« لاقو اًضي أ ةقانللو ءاله 4لاقءالداو-”ىأو

 "ىدمملا لاف اهم .لدفلاون د دنع ثاثالا هب نك ست دقو ةقانلل

 | تاو انراس ىللهع ماتش .الاهلص أ ةديد_ثةليالهام أو الهاهلالوقو ىلوا اممحالأ

 : | لعسفلا ندومدلخأو دعلاو فرحلزثجال عمة داو لك اوله وال اوالولاو ا ضشطلا ش

 1 لانهو ناكم ىلاترشأ اذاس رقتلاهعؤ انج ( انه )ضمت منيف تدشاح

 1 ورك ذا جتفت دمعمتل | ىلع لمادا ميفو باطغلا فاكدااو ةدأ ازماللاو دمعمتلل كل اهو

 يعااوو وان انهو دعا أ انه مخاوابي رقانهه سلجا لاقي اهلا لاق . ثنؤدملل

 سدقلا ى سعال "مالا دشنأو

 ا هرمصق ىلعامثد دحو 3 ا'همويبكرلاثيدحو

 أ مهل هنمو ءانها هلا تيرا « لاق 'كائهى أك انهو ايهما“ :عمديدشنلاو مفلانالهو

 تنحاندتالوراو تند ول ئاقلا لوقو انههع نموا غنم ىأ انه نمو أمه ع نداوعو

 صصالا سل لوق» اناا تال من # ىارلالوقو نيذ> عضوم ادسدللوق»

 هانعم صولا ءاريد7هرش [ىفءاد ةداب زب هانهان ةسماشء ا دنلا ىف لاقي و تمشذ ثءح

 | سشلاو مالا  تاونهو لو: هى ىااواولا نم لدب ىدو نالذاب

 سا : "رن تنلأ كرت « انهااهلوقىياردقو
 رعاشلا لاق قارأو قارهلئمايأ اهلصأوءادذلا فورس ن مايه( انه

 نموتادابزلا فوزح نم ىهو م مها فو رح نم فرعا (1) هان رابهب برط َنِملوقي و
 | ىالغوف ا ءالوقومغ أو أ ناك رك ذدورجلا ملك للا نع ءابب ىكيدقو نالاو ملا فورح

 دبامعأب اوم وةانلوت وق يلا نا ل وب تب تلح و امه تدثنا و

 عجب ءايدسعي تءاجنا كل ذكو ىاسرو ىاصع و رغال تهتف ف لالا ده: تءاحناقرمسكللان
 |ناكا لا عقجاف ةيفاضإلا نوثلا تامة وب رصع لسا ىحريدع من "اموات ةوتكأ

 اقاامهوعاد دما ضءباهرس كر راهامأ ىلا تدر ملك لاء اناهخال فلانة ءئاشلا تك رخأ
 ديال هنأالا بوصنملاو اك:11 نعام كي دقو :هجولابسدلو ريكا الو اذا نكاسل
 1 قرورملاقتديزدتو قب رض كلوَقكَر دعا نم لسبل لعفال ياهو نون البق دارت نأ نم

 ٍ قبىذلا نوكس لال بيل ل ذاولوقاسغاو ىتطقو فداو ىقءو يندر املع ساقي ال ةصوصخم

 ةد.يصتلا ب نو نياعف:تنأو ىلعفاكلوشك,ثدأ :ُتاِلَدَم العءابلانوكتدقو هلع مسالا



 عراض هنال حفلا ىلعىنب ىضاسملا لعفل ال ثثم هريغنببو هن ق رفلاثلاشلاو .ةدئازلا

 هحاوملا مالا]عفوهو عراضب ملام نيبوهن» ةحح رطل اء قرفق ةعراضملاض»د| ا

 بأولانةيرشالاىهام .« ١ رعاشلالوتاّمأو لعفاون ْ

 ىهاولاهةفوكتح ا!لهأناف « قداطتوأ ةظحالا ىهله * سرامجلات نب لوقو

 ةرورضفواولارهنمتفذح ارو. ةصقااامنوإرأّ ةرصبلا لهأو لوو ئذ نءةيا

 بين طالااوُحر لج نأ * لثاف لاق هلحر ىرشي هاثنمق : أ

 .هيكو ماس نمايالقلا لثم « .ديدهلا»ادئريدالهنا رخ ؟لاقو |
 ةكربلا عمو اولااوذذح انءرو ءاك اوهنمءذا ىدعك رادو لاقو ىع نمءابلاكلذكو |

 نامرأ هل نافاةثمىاوظمو ه هليشأ قدتعلاتدبلا ىد|تاظف لاقوأ]|

 ثنؤومءاه لكى لع فة:برعلاوءارغلا لاق ريثك ةاريسا ادزأ ةغل ىفاذ هو شفالا لاق

 تاخدأ اذاو ت ططو تةراحو تمأ هذه نول اوةيفءاتلاباهلعن وفقر م_منافاممطالاءاهلاب

 فراك مضضرعشلا ةرورعض ف تان اعرو لصولا ىف اهتةذحو فقؤلا ىاهتنثاةيدنلا ىفءاهلا |

 ءارفلادشنأو ةنوكدلالهأل أوت ىلعاذهنينك ااءاقتلالءريسك زوو ”ىلدالا ||

 لجالال:ةنمهابراءارفع « لأ كاناداب ران بران ْ

 اهبنسح تنم ىل_ءلىدفاا ىااسلو أ ءانرابأ تلقف :٠ سدقلاهو

 ءاهلا دازتدقو لصالا نعحبراخ .وهو ةرمصنلا له أدع هج همعوش سلور» ثلا فزثكوفو

 هذيهتتأدقو اذامم مي همو هدلامو هناطاسو هلو ةكرا انا لف قولا فأ]

 : لافاك رعشلاةزورضىفءاهلا |||
 اهظةمصالاءطهمنماوثشخاماذا «# هنوىمتالا وربما نول ااا يه ش

 رهاشلال اه قارتأو قاره لثم ةزمهلانمالد,ءاهلا نوكتدقو رامضالاءاهىرعاهارسأت |

 انافسوانرب_غةّدوملا غم ' ه' ىذلا اذهناق:اهحاوصقأو ٍ

 ترعاه لو ة ري هقندقو تذدماذارسكلا ىلع”ىئيموهو لءالارحز ءاهؤ ىذلااذأ ىنعدأ ٠

 انأاهل اوةدفتنأن يأكل لدقا ذاب رقتللروصةماه »و تيحاخ ىف هانلق كا هتوعداذ لالا |

 اديغي ناكتاواذوه اها رقناك اذا تاق نالفنيأ كل ل_.قناوهذانأ هلوق:ةأرملاواذ |

 دازتءاهلاو كلت ىهاهة دعب تناك ناو هذ نهاهةس رق تناك 5 ارمالو لا ذوهاهتاقأ

 هيراضو براض لثم"ةلءافلاو لءافا!نييقرفالاهدحأ ب رض أ ةعيسش ىلع برعلا مالكىف |

 قرفال ثلانلاو ةأساوْىضاوخ سناساف تنؤملاوركذللا نيب قرفال فاثلاو ةعركو رو

 ةقيقحا هت نكت ل ناو ةظفالا ثينانل مدارلاو رعوةرغورقيوةرقب وذ عهباو دحاولا نيد

 ةقاقفو ةجايلهو حدماذهو ةياسنو ةمالع لهم ةغلارءال نسماتاو ف رغو ةيرقوف ثدنات

 امد ناك اموةيهاادلاوذي اهنلاوةياسغلا ثرذأتىلاهئنأب نوبه ذباح دم نم ناك امو ةذاذهو

 ةلوامةأ ساو ةلوامل جرو ثنؤملاو رك ذا اهيفىوتسيام هضو معلا ثدنأتىلا هين روش

 لدن عباسلاو ةيو ةطب ود ىتالاوركذلا ىلع عقب سن نماذس او ناك امس داستمااو

 جوجحعبميييئيئيي بي مم يي سس سلا ل١
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 نان بعوأ ىاعن ةوقكماوفتسالا ف ايلعلخدت وبدت زتلا ىلع لدتالو ئيئيشلا عمسمت
 عمّال ةسانملان مام عنب ال عم ىهءنوكتح دقو عصف أ لوقنابكإ رنمرك ذ كءاجأ
 1 ةبامسلاىلاراشأو نناهك ةعاملا نت رسل ا "ىببلا ل ردك ةحامملل !

 ااكايصضخةيفاهنهدو الصأو تق مهاوقك لاعللواولا نوكتدقو ةعاسلا عمىأ ىلطسولاو

 ا ءاننلانملديودواذكت هيلا او ل رعت د اهم مسي دقرد وعقس ا: !و تقلل اوّمكو هه و

 ةرهظملا» ا عءالازوادعدالو ةفشلا فو رج نم ناك ذاحيرخلا ف هئم هن رقاهنملديأاغاو

 | نولعفيو اولءذكلوق فركذ ا ةعامريعضو اولا نوكسخ: دقو كسأوكن امسو هلباورخ ْ

 | لانةذدلا كلوا. ير مهلوق ورع ىنال تاق ”ىبمصالا لاق ةاذم اول[ توكلت دقو اواعفاو

 شقفخالادشنأو كال اوهدارأ هنطأو كلوهو ل وةفبوثلا اذهىعد لوحرلل لجرلا لقي أ
 ا .لاض لاح ةلكآلا 5 نكي ةشيبك اهكلذواذاف 1

 ١ رخآلاقو نكي ل كلذاذاف لاهل اك

 7 ميدالوحاورالااهريغو ىلإ ٠ مدخلا اهفعي )ل ىنلارايدلا,فق
 | ائههو اولا نوك-: :نآزوج دفنا مباونأت حذو اهواج اذا ىتسىلاعت ةوقو اهربغ ىلب دب رب
 . رعاشلا لاق باطلا فاكلاو عي وو بيو لدم ةلكك وو ٌهدْناَر

 ْ رمذ دع شه رافي نمو ببي بشن نكي نم نأ اكيو '
 ا ئددبن مال اوصةم ىو ىه ليلها لاقو رثزآ ءائعمو نأ هملع لش دأ كي ووغ فاسكلا لاه
 ( فرخاهو تادابزإا فورح نم ىعو مدت 11فورحنمفرج"اسهلا( ١ ( ناك ل رهف

 | . ةدانلا لاه هيدثلا

 بابل ىف هانا دقاهم اصناف جا تعفنتن صتالاةرذعان ّنااه

 ا | ىال قرا مريغ وهو ءالو وهاب الأ كاذكود كوتا نيهيسنتلا نم عمت ءالؤ» م 0 :ًأاهلودتو

 1 رءاشلال اق رموش ودهءادنلابا وجنوكيدقاهو ل-رلا اهأانلرت
 0 يام لاطو*!٠ل وقف « هعمابوع دتنيح كب ليال

 داو واولانم ءاها | ثلدبأ هتلاوال ىأ تاعفامهقنااهال لاسقي اهب مسبقو د قو هدنمللاهو

 : ذهن اوال هاصأ اذهللا اهالمها وتو :تيئأ تئشناو ءاسهلا دعب ىبا !نئلالا تف تناش

 | تاعنامهللاوالربدةنلاو هبنتلا فرحي هنررجو اه من مالا تاعجوا ذو اهنيب تقرفف
 || | مهل وقف مدقاك اه متقو مو الك ىفاذه مهلامعتسا: :ركحارصتخاوفدخ اذه
 أ ريهز لاقت ذانأ اهو اذوهاه

 ١ كل: نير طنا و كءرذاددقاف م« (سقاذشارمعلاهن عت

 || ثنوءلل ىل مورك ذمللوهو مب رضو هن رمخ لون ةيثاعلاو بئاغاان ءءاكنزكت دق ءاهلاو
 سنه ىهىتا !ءاسءا اوواولا ةدن دنياوقر ةيلم ملا ىلع مقءاسلاووهىفواولااو ئاغاو
 لك ّنال ىهبتر سمو هوت اركاوقو ىف ين وكمل“ الاوواولا ننيو”ىنكملا مسالا
 "هن الث ضر 3 لاو ةكردللا توب نحت ديبالا هي وس وأ[ لغ: قدم
 «انلا لة هدحاو ف رخل ءهنوك ىناثلاو نيأو فدكل ةءنينك اديل!عانقجا اهدحأ ءابش ]
 رم سسك

 هريازلا ' 7



 1 رففأ مونلا يف اوناكن أن يحاكدإ 2 هالك ش
 يناثلا عان :ءمالوعو تةفرسرلو دوال زئاقلا لوتك هر لاو لما ىف مهمؤ ناكل وةف ٍ

 يناثلا عقوفامنالءازسلا تا !!ناف الذ وهو كم كال ىتئبول لوةةلوالا عانسما لجأ نم ِْ :

 لج أن مىناثلا عنبالول نأ كا ذوولو نا ينعم نمةدكرخالولامأو لال اد وجو لأ نم | ا

 لانه ديزدوجو لج أن مكالسهاا عوقو عبنتءا ىأانكتمل ديزالول لوقت لوالادوخو :

 رعاشلا لوقكاله مع نوكسصتدقو |
 اهنقملاىمكلاالواىرطوضىب «. مدح ل ضفأ بيالارقعنوّدعت ٠

 ىناعملا فورحّن"الونلا نم ترثك أدق تاق هند ةشابهساوأ تاعجن او نآرقلا فريثكوهو ||

 وهامدة شام ارعاو أ املعماللاو ف لالا لاخداب مان“ امدسأ تريصاذ ا ةضقانلاءاعسالاو .

 اهملعدي تكن اف فلالا الا فرضرو مغدبفهسنج نم فرجهرخ 5 [ىفذازب نال نيؤرح ىلع اهنم 1

 ا ردا دنع باقنتامنالاهدةذاهلثمأ
 ددز زوبأ لاك ةدمج ْ

 ءانعاولْناواتماَنا ه تدل ىمنبأو ىرعش تما

 تيأروريلناو لدنءامو ماهفتسالا : هخو أغسل له ف هر 06 ٍ

 اديزن-اموها.هتنو تجح#و لعفأل ءفتاموحتءازحلاو ىذلاىنةعؤهوك دنءام |||
 اهمزلب ةركن نوكنإو  كمدنص ى 1 تاءنصام ىغلب ور دصملا لب وأنا لقا ع«نوك ركنوأ[|
 امناوذ لمعلا نعةفاكذ ةذبا ةرنوكتو كل بعمْئش ثد ىأ كلب هعمامبترس وح تع ْ

 ديزامودي زج رخاموكاضن نوكنو هتان مةجسراهفىلاعت لوقو ةفاكرغو قلطنمديز 5

 ىلعاهتاعأو سا: .ةلاوهو ةراوتدامنالد أ لهأ ةيغلف اهل عت ل ىف:فرحا عامج نافاجزاغ ١

 اذافتالا اهنمةفو دم« ىجتوارمشب اذ_هامواجراخدي زامل وقت 0ع 3

 قءايبناوق ىتلاةديصقلا ب دنت دسعوبأ لاه نولءابتيّتءو لو موفافرحابيلا تمعض |||
 هلوتب ةّمرلاو دار أى ءملاادهو نيكل قرف“ 'قيمءاشلا توصياكسامو ةيوامام ْ

 موغ.مءاملا ممايديداتن عاد « هنوذامالا فرظلا شعل 1

 (ذوجيهي وبيسلاهو ءاهفاالا اولذيأو اوغلامانملا تضضاماهلسأ !«-هذّنأ ليلا معو |[

 رعاشا! لوقو امال هضذاكدم نوكتذأ ْ
 لدعم ماسغئلاك مص ةاطعش 5 هنولريغت ىسأ رئرتاما 2

 و رمق نءوقن اما كلر ةكبص ل .ةثلاو ةفيفللا نول اهد_هيز خدت 57 :رتنا عن
 امأب ماعدبز د .5نا هنالةازابجلا هم يفاما نوكتو نو: لو مآ مةننا الا لعلام تةذح

 هيكزابكو ناكم ن نءلاؤ دودو نكسة مريغ فران م ( ىف“ زل ءازطبا مما فاموماذكو

 بيو ذ ىالد نأ او ندم مهىوععن وكلا ”دقليذد ةغل ىف ىتد ”ىفد*الا

 و جتا يوم ٠ تفز مراء ارش

 3 اطسو ىأ نك < ىمهدعضو لوي مهضءز ددسع ولأ عمو طسو ىذ؟نزكم دقو و 57

 ١ ىلا انقو وتود رازقاو ا زاكي ألان ةيوءادب زاد لودتت ةقينلافرعقلا 009 :



 8 (ال) 0 «(فلال !لسذ) « ©«

 !تاذوءاشعلا تاذوةادغتاذو'ةل ل تاذو موب تاذهتمقالإ اوةننكمتال تلا نامزلا فوراغأ

 ًاريغي ةعبرالاءذ ف قوبغاذو حوبصاذوءاسماذو حابصا ذو مي وعلا تاذو نيمزلا تاذوت سم
 | ىلا هتهلوقىفشةخالا لاف ةنست اذالورهشتاذاولوقي لو تاعوالا هده ىف عمءامناوءاه
 | م-ااهشعبلو تنؤم مساهل عضوودقهام_ثالا ضعب الت اذا وثناام' مكس تاذاوطصأو
 | تيكلشم تي دو تب ذناكم هاوق :واطث اذا اور كس ذوراا دل اود: أط؟اسوراداولاع اك ذم

 |اذا"كددناكدةثننف رخىل-ءقذوا اولا تةذغ نيعلا ةنك اسلهذ ىلءونذهلصأ تنكو

 أ ررتن أن مدي الفءاهلابت ةبوءاستلا تفذ -ناف ءا.|اديدسشتلا نم ضع غامسا هتلعج
 أ ىلا ةبسسنلا ف كوب لوقت اك ىوب ذتلق هيلا تى: ناو هيذو تيذناك لوق”ديدشتلا
 أتيترتلا ىلع ”لدتو امي فطعي عضاومةنالثا ولو فامعلا فو رحنمءافلا اق ٠] تنبلا
 أل لءاوابقامنوكي نأ ىناثلاعضوملاو ارهعفاديز تبرضلوة:كاربشالا عمي ةعتلاو
 | هعوأف هيرضو ىبف هبريض كلوةك كلا ريشالا تود بمةءتلاو فطعلا ىلع ىردتو . اهدعر
 [باوس ىف كاذوءاد.2!نوكي ىذا اوهثلاثلا عضوملاو عجولاو*اكبال هلع ب هرشا !ناكاذا
 [ ضع ىف «طءز لمعت ان اتمام الك«افا دهب امنوكي نس تن أف فرزتن ا كلوةك طرمشلا
 | اذالوفلا كاذكسوءافااءاباوج هللا تراص دقو هربخ ن بو ءادّس ا تنأ كلوقّنال
 أءاقلادعبام بصنتكنأ الا ضرعلاو ىنتلاو ىنذلاو ماهغتسالاو ىهنااو مالا دءداسهب تثج
 | ناحالل هلع ةرابزلا لمحت لك لا نس ًافينرز لوقتنأراعتابة تسلا ءامشالا هذه ىف
 (اذكم لا لكى عنان سسح أن أو لعفأ نأ ادبأ ىف اش نم لاذ تاق لنكلو
 أ ىد _:ءلوقتزيبتلا ىلعهدعبام بصتف ىىر<# ىرجيدقواذكت اعف لوقت مهبم مسا اذك
 ل لعفتال هنا اههانع مو عدرورجز ةلكالك (الحخ) ةيانكلاكمنالاههرداذكواذك
 ْ نوكتدقو كلذىف عمطبال ى أ كاكميعن ةذج لخدي نأ مان هاك سها "لك عمط أ ىل ابعت هل ودك

 ( لعفي كلوشل ىف فرحال 42( ة.صانلاء امم ذا هنن 0نئلالك ىلاعت هلوقك اًمح عع
 | مقتال كلو ةكىهنال نوكيدقو مذو ىلبلاةضن وكب دقوا دغ لع _ةيوه لاك اذا لعفلا عقب لو

 ْ جادقلا لاق اوغلنوكي دقو .رضاسو أ بئاهننم ”نيهنم لكهب ىمزي.ديذ مةيالو
 | وصستن أك _هتدامىأ د_صستالنأ كء:ءاملامتلاكو هره_ثاموىرسرو- الريف

 | ناف .ارعالاديز تن أر كلو ةكلوالا هنف ل دان ىناثلايارخال فاعف رح نوكيدقو

 ا أن الور ءالو ديز مي ل كنة كحص فاطء فر نوككن أ نم تجرخو اولاا.يام تاخدأ
 | ىلا ديكوتا ىهاناالو تانءالو اولا ن روك: ضعا ىل_ء اهظءدىل_ثديال و سلا فورح

 تهذماللاوفاالا هايف: سااذاوءاتلا بامىفءانركذدقوت ال لاة.ذ الا هم دازئتدقو

 ( .. هلناتعوملامنءالفةنمدب .ه من تاعتساو لضلاالهدوس فأ  لاقاكمفلأ

 أدوا نركدتالزال<لاةفاضمال ل عجم و لضل اروع ناكءالعلا نيو رعانأ نأ سنونركذو
 | لذلا تدمئاوغلاهتاعب نااَمأف هذمادوج ناكال لاذ قلسا ع:مادل لل .ةول هنأ ىرئالأ لذالو

 *لصاموال نايل هأ ف امالاباذك لهفاف ىل'ءامهاوقو لد. ىلع هن دددت تاثناو لعغلاب

 تيكا لرقامأو . .اذكل ذاق مالا نال ذنكيالناهانعمو



 كهف ٠ (ةئيللا لالا بان

 لود لاذ ىلعاعل>دنو بارعالا نماهل عضومالود. عنهم !ًاموبامّنأ ىلعلمل داسميفو

 || ىلع فاكتلا لخدتاالو كالت ىلع اهلخدن ملاك كلو أ ىلعالو كلذ ىلءاواخدئالو ديز لاذ سه

 ةنثتلا ف لوقو أطخهنافكيذلقنالو كيلثو كل ”لوقناتقءايلش دئاماوث ومال ىذأل]
 ادك ًاناودسش امناوديدشتلا,كتناذاولاهانعرو نالجرلا كنا ىنءابو نيلجرلا كش دج 1

 ل_:ءنولع فاسو كلذ ىلع ماللااولخدأ اكد. او فرح ىلع قب هلال مءاللا ية كنتو |

 كالو 1ع 'و دي د١كلاداضب كاوا ”ثدوملل لَوةةو اهناصقناةمجملاءا.ءالافاذهأ ٍ ١

 لاهو كللانذ كل ذريغد واذا ةرتغصتو ' انتىف هان ركذدق فاكلا مكحوأ
 ”ىصلانالاذوأى اه "ىلعلاك برب ىئاحتوأ 0 ْ
 | هافضأ ةر 1 هنتهد و نافافاضءالانؤكتي الف باص هع ىذلاو دامو لات لالتريغصت 0

 أ الور يذم ىلا هقضات ًازودالو ماللاو فئالا ىلا هتفضأ ةفرعم هبت فصوناو ةرك ىلا ١

 معفب لامىكو دئيداجربو لام ت اذ ةأ سعابو لامىذ دل_ءرتر ملوش هش ؛ًااموديزولا د

 | لام تاوذ ةوذنورمسكلام لام ىوذ لاجربو مكنم لدع ىو داو دهش أو ىلا عت لاه اكواؤلا | 7

 تن ار لوقت تاناسبملاءانريسكد اك كا ضوني خا ضان وسال ا

 تاسواملا مكلوءاهلايءاذ تاقلدخ اولا ىانملع تف ةوول ءاهاهلس تاللامتاوذأ

 | لاهل امان اوذنان انقمهل وقد ذى لدياصع ل مئوذوذ ل ضأو ءانا تراصاف دعنامع |

 ْ لفل نيع ىوذ نم تذذح مث واو نه ة ملة نم تفلالا تأ ىرنو ةسنتلا ىف نائفأات اوذلاعتأ ا
 بهذ عانونماذ قدقنا اودع لثءناووذ ةدنثتلا ىف مزلم ناك هن الن يواولا عانتخما مهتهازكل |

 | تدرفأ اذافدب رافوديزوةلوقنا هل ةهزالةذاضالاو:لاموذ كلْؤقىفة فاض الل ني ونآلا|

 ْ ٌ | ىلع ءانوكمال هناليهذامدرتق ل - .ةأدق ىوذاذه تاقلو ذالسر تيعمولؤم هاذه تاقأ

 ٠ | تاقدنلا كين ولو داو فرح ىلاع سف همه د نيونتلاةالزرل ف رحاب حاس !ني_ةرحأ

 |تغضأ كن ”اكؤةمسنلا ف ف دمت ءانلا تال تاذ ىلا تسنإ ذاكلذكو< ىودعلاثم”ىووذأ ْ

 ألان كاازدقةةاضالاّن ال نووذءالؤه تلق لاموذ تعملو واؤلا تدد رق ىذ ىلا |

 5 1 انيوذلا هدير 1ىكلو # مكلفسأ كلذب ىعأالو تيمكلا|

 1 | ئذو سا ون ىذو ندب ىذو نري ىذب نوعجملا ةءاضة نما ولم مهوماوذالا هيدي ا

 |اهتفىذلا ىعع ئطةسغاف قااوذامأو ةعبانشلا مهو جالكتلا ىذو سصأ ذو شاف | ١

 ائوت:ساذكتااهوذةأر اناءذ يعور تعفتو ذو تنزعو ذانأ لوقت : فراسملاابهيفصو: نأ
 ١ رعاشلا لاق تباع

 ٌْ هاسماو مهما قارو ىرب را ىقناعودوىلاخلاذ 1

 | مواوقكىذلا ةلزتباهددحو اذا هيوديسسلاف ةدئاز لبق قلاواولاو نتا عي ىذلادب ربأ
 ْ دندلل اق“ ناس> عاتم لوقتفت تراراذامإ

 ١ لطانو لالض أ طة فتضغأ .ى لواحاذامءراانالأستالا ] ٠
 ت ًارام لاق هناكبصتلاءاريخ لوقف تدأ راذاممهلوقكدح او مسا ةزنجام عم كرهت لا |

 نموهفحاصودو 5 ةّرمتاذمهل وقامأو عفرلابريخ با اولا ناكل ىذلا ةلزيعانهه اذ ناكولو آد
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 نعازلا لاه اؤعرفتلف كلذمف قلافت هرقئرقاك

 اةراءواهؤج ىنافنذت اه .اهرادهداَتاَوبلتاق

 رامز هافاضدأ اهلخدت رول -هل تنل وقن نم ةخا ىلع اتا ارمدكو مالل ' فذ ف: نذأ:لدارأ

 ىفماللا لادا شفشالا لاه ىقخاحي نت لراهزتل لح رلا ىععز نم ل ةنف ل -ءاف مسي
 لوقت ل عفا ىلع«. فرد شيال ىذلا عضوملا ف لخ دتامناماللاءدهّنال عي درةغل بطانخنارمأ [|إ

 | مسقلا ىءاتلاو انهن تدنغتسادقثلنال مق تلق تيطاخاذاو لعفا ىلءردقتالكنالديز متملا]

 | دقلهقباتل اقيب ءاملا ع نملديواولاو هاو ةمختو ثارثو ىرتتىاسمءاولدبأ اكواولا نم لدبأ]]

 ا ىذاملارخآ[ىفو لية لأى ثدؤمالا امنادازت ايدقو مسالا اذهريغىف لخدت الواذكن اك

 ْ دقو ةمالع تناك تم د:ناو اريهذ تناك مالا نع ترخأتناف تلعذو لعن ىه لوقت

 | نغقاركذه تبطاخ اه ثنؤملاو ورك ذاهنف ىوتيو تاعف كلو ىف لعافاارمعذ نوكسن
 | نأريغنمدحاولائ ةلاكر مالا عمريصتف تن[ فءاسلاد ازتدقز تريسك ائنومتءطاخناوأ]

 4( ةبوامءانألا ىنءاهيفاوقىتلاةدم_دقلا بسنتوهملا ةف اطمن وكت 3 ل

 |١ءاومكح +ىرأتلاتءلظ و. رعاشلال اه .جذمنم"جاضوأءاحورمصقبو ٌدِعءامه

 | تاقفتنؤنريكتتلا تدرأ نافرصقي دقو نينك ,اسنلا ا قتلالرسسكلا ىلع بلي الارجزءاسو
 | اولدبأ ه بوينس لاه ا متوعداذاةءادحو ءادصحا بتمام ةصاخزعمال لاقي ديزول أ ءاعو ءاح
 أرثك ًاولالجرنأ اكالعف هنم تءنب توصوهاسغ!تيحاس كلف نال ابهباه يشل ايلا فلالا
 || "اضحلام_واوق تاعاف تنل منأ ىلعكالديدالت !ةديرتتءلاللوق:نأز اال هلوق نم
 | ىرحم ت.هاهو تيعاعو تيحاجى رحأف تايعاهلاو تاحاملا | ولاقت ةلايءاعبعلا و

 «(خل اهعدابق كنا ضيئاسو كنأض دجال اقيؤرع :وب أ لاقو تب مدقو ذا مدعد
 اولا نيسكسلا ىلع اينبساتي ئصولعس ل عا ءانجم كب ءاخديز ولأ

 اع وجت تيمكللدشنأو ثنؤملاو

 لبو نوت قملا كب انج ٠ مهتمه ندا نطصئاماذا

 ْ نو ناش يذلا لعب ىأ كام لوقي هلع هنمءاعدوهو ترج ءانعمةلس نبا لاكو

 1 ظ [لاذلارمكىذو رك ذملا ىلا هيراشز مشا اذ (ذ) ىرتاكدي زفأل وةفالخازه وأ

 | تاو هامل ن نمهدكدن ىذ خو ةفوةوم هانهيهذ تلف هملع تفقو ناف هقلا م ىذ لوق وقت ثذ وال

 ا اذهتاق هنيه دلع تاخد نافةمنها ولاةذ منه ىف اولدبأ اكهلص ىل ءاغاوثنأتلل

 ا انف تاقاذ ثرغص ناف هنعهباوفتك ا دقو» اهلاّةدر عتحا نر هاا تسر

 | اهل ءرخكى ديرو ةناثلا ىف اههع دق اهلبقءاملا ناكل ءانادتفلأ اقنكنالديد_ثنلاو او فلاب
١ 

 ا اننرغصر ناو ثنؤءال كذر غصيالو اءذهاذهريغستو ةيننتلا ف نانذو رغملاو مهمل اني قرفتل

 ْ ىدسا طقستفام منوكسلامهعانقجا عصنأل هنالن اذ تاقاذ تيذثناو هنعه.اوفتك ادقو

 ١ ناذهداأ ارق ةمفثمل فل طغسأ نمو ب رع افنا رحاسانبذ»ّناأ ارقاذ فا أ طقسأ ن ةنيفلالا

 ءالوأ عمباو تعك نب ترد ةغل ىل_ءاسمن ا لل.قدقو ٍتارعاان مف عقبالا ذنفا انالنا لاين

 | ناالل فاكلاو ةدئاز مالا ثل ذولا ذ تاقف فاكملاب تنم تيا نا هاظفلرمدغ نم



 هال؟ «[)و6 0 ء(ةنلالالابا) ها

 | هرداسم لع تقاضءد قاوم ها تدع وتزاىذلاسمالاوثلامهذ
 لاو رزاانأو واوالب لون نأ ابالغ الواذكل هنن أو كانا ل وتو |
 ْ تا ارهلتائمالطمىرذلا لمع.« هنمقتاءانا ميداس لاه اذا ْ

 لاهو فت دقواهؤوض ةزمهلار سكيس مشل اةاوأ

 دئابهراعمدكل ل فسأ ه٠ هنائلالا سعشلاةاياهمدس

 اهلوحةرادلا ىهورمتتل لاهل اكسص نمثل :الالاقيو تدتقو تدد.ءاهلتطقس ؟ناأ

 | نم حو فو قولا دنبالا ةفاحتسالرسكلا ىلع تين ةغشلا فورحن فرسه ا.بلا(انا)

 ديزب تر م لوةت هبلوعفملاب لعفلاقاصلال ىشو*احالا ىلع لوخدلاب ص دختو رخلا لماوع |

 راط لوقت ديد ثةااو فاالاوءابل اهي ةعتنأ كلذ ىدعتال لعف لكو هيرورملات ةصلأ كنك !

 " رءاشلا لاق هوسلاد اوقكلم < مولوقكمالكلا ءابلا دازتدقو هريطو ءراطأو بأ

١ 
| 

 ا
ٍ 

 رضع” ين مهفالأب * اولع؛نأموةلاىف كيس

 زخارلا لاهو اهضنوا داعب يكد كلهن لاقو
 جرفلابوبرثو ف تلا برمات 6 ملفلا باصمأ ةدعجو بن 5

 دسالوقكب لجن منلوق عضوم عضواسرو حرفلا ىأإ ١
 اهمادقأاب تاورك ىدنلار - ا مح ”اكلوحذلابرد تباع .

 7 ًارامب ديهيئمأت نأ ني فاتنات وعرض وحش لوحذلا لجأ نمكأ

 | رعاشاالوةك ءابلا عضوم ىلع عضولاكراشيذأ

 ْ 3 اهاضر ىيعأ هللار هولا ه6 ريشقومب "ىلءتضرادا .

 ةغناشلا لاهرك دملقاذ لثم ثنؤملا ىلا هيراششي سات 4( ىتنيفلا

 ٠ دلماا ىفد اندقاهجساصّنأق © تعفن“ :نكنالا ةرذعاتّنااه ْ

 «اينفلالا تيلق كنالدي دسيلاو جلاب ايتان ريف ريغصتو عمجلل الو أو ةبننالل ناتو مذ لش مهتوأ
 قو ءالؤهوناتاهو دنهان اهل وقف هندتتالاها ملع لخدت نآأكلو ريغصتلاايفاهتمتدأو |

 ةسغل ىهوءاشلا خفي كلتو كانو كالو كح تاقف فاكتلابت5ب ترطاخ نافايتاهري دغصتلا |
 0 |ميهاض نا فناعلاةكاالوأو زاد اف نقول عجباوديد كلانا وثنانةشاو ةئيدر|
 أ تينأتاوريك ذتلا ف هيلاوسش 3نا فاك !!ليقامو عجللاو ةسينذتلاو ثدن ًاتلاوريك ٍذِئلافأ

 انو كت ىلع اهل خيدتو تاو الفاو هذ ل لمالا اذه تاغذناف عجب او ةنثتلاوأ

 هتقان ف دد ددمع لاه دع اءناهود هك تاهل وم

 سوم نزامىفانرذمو طراص ضيأو ىف هت "اه
 مدل ونأ لاو . ا

 استاهل اها لءفاف 5 اكسيد متسنو كمن انج |

 لا هسنتلااه نماضوعماللا اواهج ونال كل: ىلعاه ل دئالو ة.توأ ةمطعدا" رزه
 'إ فورس نءءانلاو هناسغ ارمغلا كلاتلناعو هتيكلا نيادشنأو الت ىف ةغللالاناو

 | رباغنل ةهج اوما ضأ ىف لبسدتو لعفت تنأ لوقت ةتتمطاخاذ ا لة لا ىف دازت ىهوتادانإ دلل

 1 ظ

 م ا يل امس احل يطع ا محلا اصلع د هج صح سس حس حسصخاا حس ب هيجل

 ى حام" ١4



 « (انازاه" ؟ ٠ « (فلالا لمق)« ةدب <

 رعاشلا لاه ءالقعاا ريغ كئلوآاولافاعرو
 مانالاك ءأدعشسعلاو ه٠ ىوالاةلزئمدعب لزانملاَعد

 اوهفىلعاانز ول ىلو "ال ام و الو م هنءناكُك ئلر أ لكداؤئلاورمصلاو ععسلاَّنا ىلاعت لاو

 | نم بواةمووذىل الا برعلا تيه ذم عاوقاّمأو ىذلاه داو هلغذا نمل د اوال عجءاضيأ
 || هجوأ ةسع ىلع هيىئثتس 'انثتسا فرح .وهذالاامأو رخآوي رخأ ل ثم ىلو أ عجب هنال لوالا

 3 ظ نكتا ىن<:عطقنملاءانثتسالا ف نوكف عطقنملاو مدقملاوغ َرفملاو ينل دعبو باحصالا دعب
 ْ اهد_عيبامو !تلعجا هب تةصو نافالاب فصوندقو هئم ىنثت ا سنحربغ نم ىو:ةسملاّنال

 ||| ةوقكدي زالا موقلا ىنءاج تاق بارعالا ف لبقاماه دعب مسالا تع. وريغ عضوم يف
 : تركي دعمنب ورع لاعو اندسفاهلئاالا مل 1اهمةناك ول ىلاعت
 نادقرفلاالا ل. أرمعل «٠ هوخأةقرافمخألكو ا
 انئتسالاو ةفصريغلصأو ةضراعةفصااوءانئةسالاالا لصأو ني دقرفااريغ لاق هنأ حص
 ا رعاشلا لوك فامءلا فواولاةلزغجالا نوكب دقو ضاع

 مسراسها س ردي لنادم_ىلاةردسغأب ازاداواىزاو 1
 مص دااوخ حارلاهنع * تءئدادماهادامرالا

 [ىهواذه كل نبأ ن ءىأاذه كلف أل اوقت يأ ءانعم ىفأ ( فا )ادام رواراداواىرأدير

 , ]| نوكتدقو كت [ىتأتةهج ”ىأ نم ءانعم كنت ؟ىنتأت ىف لوة:ا مي ىزا ىتلا فورظأ ان.
 || باء هانز د دةنانأ :الوقامأو كلذ ا فركى أن صملا فتن أكل ىفأ لوة:فدكى عع

 لأ ىلياوثلابا لوقت بضتللىتلا هل هلا تارعشملا عجب هيل ضو مهم مسالا (( ! )نونا
 ألا بئاغلانمبطاخت العمل دوضةا!نعانان نونلاوءاملاوءاهلاو فاكللا تاعجو انأناوهاناو
 تنأىفىناانونلاو فاالاكو ل. أرأو كلذ ىف فاكلاكى هذ بارعالا نماوأعضومالو
 ريئاسو ةءسوملا ءاسمسالاّن ال دحاولائثلاك اراص دقو باطل اهدعد امو مسالا اا نوكذ
 ل لدتساوهدعبامىلافاضماناّتانيب وتلا ضءد لاو فراعم امال ف اضتألتامنكملا

 || اهوضنذو باو دا ىلااهوفاضأف باوشلااناوهااف نيا لجرلا غلب اذا مواوقب كلذ ىلع
 ش اهفنأب موقئالا مال اهل داعاناوءامسال اىهنونلاوءاملاوءاهااو فاكلان اكس الاو

 ءاهلاو فاككلا تمّدقالف ىب صضيو هب رضيو كي رضي قريشأتلا ىفءاملاو*اهل اوفاكداك
 | لوقت نأ عصي هنال ىابا تيرمض ل وق:نأكلو دسح اولائشلاك هاكراسف ايات د عءاسملاو

 || فاكلاب ظغالا كنكعول اذاكاءا ىلا جاتا اكنالثلاا تب رض لو ة:تأزوكالو نب رمض
 : | لعفلا ىلعاريدةعافاكلا نال لاءاكتب ري لوق:نأزوو !ههكرت فاكلا ىلا تاصرا ذاف
 ظ 0 انالالتقنامنا ٠ ىرموانالك - رعاشلا لوقامأداناىلاتتحا اهتدعأاذاف
 لوقتالة ياكل لاهتان هسف: ىلع لعاغأ ا لعذ عقوقال ب رعلاّنال لعغلا نم اهلصف منا هناف
 | ىرجاناباك رحأذ ىناظ قتلو ىلر فغاف ىسفن تل لو ةناكى سف: تانق لوقتامنا ىنتلتق
 لاقي و دعا ثلق كي "اك لهذ نم لدي وهو دسالاو ابا لوةةريذصا نوكت دقو اه_سغنأ

 ظ سفخالاد ثنو قارهو قارأ لثم لامه
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 هالا .*(الال» * (ةئ.الاف لالا بان) و

 ملاعأمأث 11 ةنانعبو ه لحال نيبءاسعولا ةدبطانأ
 ىلع ىهو ةروسقما مالد_.عباانودبت رقالا نأ الا ل_بقأ ذي زأ لوقةاهب ىداش دقوأ
 فلأووف تدثيلامو م-طقلا فا ا وهف ل صولا ف تدئام لكو عطق فل او لضصو فان يبرشأ
 نوكح:دنو ماهفسالا فلا لثمةدئاز روك -ةعطقلاف لأو ةدئازالانوكتالو لمولا

 | له هلو لقسم نامز ىلع لدي م«ءااذا 4(اذا) صًاوذخ [فلأ ثم ةيلصأ |
 م! منا ىلع ديىذلاو نالف م دق'ذاو ربسرلاّرمحا أذا كس أ لوةن"ءل ىلا ةفاضمالا |

 ةنالث طرشلاءارحّنالةازاجما_مفو فرظ ىهونالقمدقي موب كت 1كلوق عبوما هوقو |
 كلا ن.هتانأف ىنتأتنا كلو قك افلا ىناثلاو كن 1ينتأتناكاوقك لعفلا اهدح أ ءاممأ |
 ئئالنإ وكتد وطنقي مهاذا مهيديأ تمدقاعةشسمهمصن نا وىلام:ةوقك اذاثلانلاوأ

 أد زفأج انف تج رخيضهملا اه ديز اذا تجرخ كل اوةوحض كا ذو ايف تنأ لاح ىفهقتفا 0 :

 | اهليالواذاىل_ةمةًأج افملا نو كحتدقونامزلا نم يضمال ىهنذااّمأو ماسقيت قولا ف
 | مالكلا ىفاعج نادازتدقو ديزءاجذإ اذكانأابغ بك لوقو كلذو بجاولا لعسفلاالا]]
 ٠ رعاشلا لوقو .اندءو ىأ ىبومان دءوذاو ىلاعن اوقك | ْ
 1 ادريشلاةلاحلادرطتاك الش ٠ ةدئاتقىفمهوكلاسأ اذاىتح أ
 ْ عماسسلا لل هريخ نع فكدق ن زكيوأ ةديصقلارخ [هنال: دئانقىفمه وكمل ىتحاكأ ْ ِ

 ْ ظ هكمىلاةفوكلا نمت حج رخ لو: ةياسغلاءادةبال ىهتتموهو ضفاخ فرحا لا 1 ْ

 1 د
 ا

 دل لوقأ عشته اناانالاهلخ دن لواسهتغطمن وكس: نأز اج وا تلخ دن روك ن أر باج

 ا ىارلا لاه دنع هءلمعتسااعرو هتزراحت عنتماغاومرخ وأ
 أ الؤ ىلاعتهقا لات لب ادوذل ا ىلا دوذلا مهلوةكعم ىعع+ىت دقو « ايئاوغلا “ىلا تداسدتذ أ
 ىلا اول اذاو لاهو هللا عمى أ هقنا ىلا ىراصنأ نم لافو مكسصلاوءأ ىلا مهلاومأ اوك أننا
 | ةفامال ا اهيفنوكتتال تافلالا تال نيواو نمن اتمام ىلعو ىلا مآ أ هيويدسلاهت مهئمط اء ْ ا

 كملعو كيملا تاقف ءان هةيلق :رعضأاهءلصتااذاف ناواءونا ولا هنن ىف لمق جر هب ىعسولو

 لوق:هسنتلل مالكلا هب محشي فرخلالأ امو ل العو لالا لو. هلاس ىلء هكرتي برعلا ضع ظ
 وذ هدخاوهظفانمهلداوال عمط ولوأ اًمأو ج راخاديزّدأ لعا لوقن ا حرا اديزّتاالأ | ١
 اينبأووذ لوا امأو لاج الات الأو بانلالاولوأ ىنءاج لوقت: تاذاّجتد- اوثانالا تالأو 1

 ناؤءايلابهّتدثك هترمصق نافرصةيو دع ث ومال هذوركذدللا دهدداو هلغذل نم هلدداوال عج ا

 ديالشتو ةزمهلا مضدا لو أ ءرغصتو ثدؤمل او رك ذم اهم ىو سدو رسكلا ىلع هت ةثددع |||
 لخدتو مذدأ تف نم هماعوهام ىلع لري لب هوت رمغدال م ملاريغست تالرضقي و دمعءاملا
 اههبلع لح دنو ف رحأ هئالث ىلع ناك ا ذ!ةمئااماو نيؤرخ ىلع ناكسحاذا ةنئاثثمغصتلاءانأ

 ||| ةزم ولارمسكيو نونية كموقءالؤه لوقي نم برعلا نمؤدب زونأ لاه *الؤخ لو هسنتلا
 هدحاوةكئلوأ لامن ماكل لاه كالوأو كو ألون ب اطغلل فاكلاهملع ل دتو

 1 تكس نيا ثناو كئاوأ لم كلالو ول اذ هد اوخالالو لان هو كلذ
 اك-االوأ الا لملضلا ظءعيلهوهةءاشأ اونو كي ل ىوق كلالوأ



 ه(ا1)» م (ءاياالسن)» ه6

 ضو رقنيملا_هلاىف ىدنلا ىديأو ه اهو ركشيدب ديك وقف كلن كس

 ْ | مةيلع ءاعد وهو هدن نم ىدي هلام ل انثي تسد» وهدي تيه ذ ىأ هدي نمت الق ىدي ىدب زيلا

 | اديهدنع تذنت كن تدر تافد ىدامم وهذه دب تدص ؟لحرلاتد ديو ءادب تيرت4لام لاس

 ١ رعءاشلا لاق ةغاتيديو هللا ىدوموهو دومانأ فادي هدنع تيديأ تاق

 : يركلاديةاذللا ىذلفسأب - بهونب سامح نا ىلع تيدي

 |هلجرمأ ةلابطاىف هديت ءقو أى أ لوب سم مأ ىد._.ءأ ةلابحلا ىف ىلا عقو اذا لون
 ل تطعأ ىضالا هديىلاىدي نم ى أ ةادانسم «ةدطعأو دس ادي اديه ناجان الف ثيدانو
 |نيدلا غلا تعاو .ةأناكمالو ضرقالو عسب نمسلال_شقن قيدسعي دب رهط ن ءالام

 ا ىأالاوهأ ةعاسلا دي نيت الاقي و رخآن بان يضعب و نءرانهكدإ نيام نيد ىأ

 |تنأ تيتا ديت جام اذه لاقي عددكسصأت وهو 'لاد,تمدقاماذسهراهمادق
 |شفخالا لافت ئنلوتأ هانغنو نيديتاذلوأ هشقالا.ةيدينوبأ اههيدك ؤكنأالا
 ْ ةهلوقو اوم دنىأمهيديأف طقناملو ىلاهةهاوق هزمو مدن ىأ طةسأو هن ديىف طةسلاةدو
 هلهفأ ال ل اوقواد_-اوالعس نا مهاام_هو نقوفدم ىأ اء.سىدانأوام_سىديأ اوهذ

 ْ ددبالوقو ارامخلا قالت ىتدرعدلادب « ىشعالالاه اديأىَأرهدلادب
 1 لم ف ىأىديفئشلااذهو برغم ف سعشلات أدب عب .ه رفاكف اديتةلأ اذا ىت سس

 1 حا ىلا وعانصىأةيدية ساو "ىودب, تش ناو“ يدلل ا ةسستلاو

 جادتلا لاه عساو ىأ ”ىدأو "ىديبولاذهر

 .«لفغد نب اثلانامزذاو. ٠ ”ىديابصلا بوثذاراذلا ف
 ْ ارقلا لا د.لاريسمق بونل اي تؤصلاو هب تةطغتاذا همم لضفأم بوث دي "يمصالا

 ةءاصعلا نم ل جز نيدنلاو ذوناور هن, لوتقملاوهو ةيديلاوذ ةيدثلا ىذا ل وقيم عدمدو

 مال سل اوةالصلا هءاع <ىبنلا لاقت ىذلاوهو ايعبج هب داب لوس لح نيىمس لاعب 1

 ١1 01 تدسنمأ الملا ترصتأ ْ
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 دقؤ ةزهه ىمست كرا وانفاأ ىمدتة:يللاف دكر كمو ة#نمانعب ريض ىلع فلالاّنال

 || ىيمٍبايلا اذهوءاسلاووا 7-0-0 هنففللالات ناك اماضب امرك ذوةزمهلاانركذ ||
 - اف ةفوقومةروصةدءاس# فرح ( | هان دز اذهلفئثشنم تاء: مريغ تافلأ ىلع

 لأ تناك اذاءال ذو ة.دأ تاقدنآت هرغضاذاو اهنرح "مسيل لام ثناوت ىقفوان مددنامساا هتلهد

 [نللاو د1 فورس نم فلالاو فورا نءاههبشأ ا هفلوّدلا كلزاكسحو امها ىف ةريغم
 أ [لاعفالا ففلال !نوكت دةوءاسنتمويلا كلوق اهعمجةرسشعت ا دايزلا فورحو ثاداب زااو

 ْ ون عفرلا ىلع الملدو ن نيثثالل ةمالعءاممالا ف ن وكسح:و نالعقي والعفو نثالاريعت
 ٍإ امر مأ ل دنع ديذأ لوقت ماهفتسسالل مالكلا ىدازتدةوةزمهىهف تك غ ذاق نالجر

 1 0 ةةرااود لاف لأ ؛ امههي تاصقن أن زمه تءةحا نأف



 54 *(ىدبإ * « (ءابلاوواولا بانإ

 0 ريربريرببرربر رب ربربججججيبي

 ف.لابهاتي وهألاةيوهب تأ وأ اذ ائشاا تيؤخأ :ىىمصالا لاه . هذخأ ناهد هيلا
 ور نيلدجلا نيبامةاوهللاو ىوهملاو اهلثمةلؤ هنأ لد ةروهالاو ةقيمعلاةدهولا ةَوهلاَو

 ةدحال ل اةاؤاهلا”ىفابيشا!لاه ضغيزتا ىف مهضعبطةساذ (ةاوهلا ىف موق ىواسهتو كالد

 : دقو ريسلاةدمةاواسهملاو

 عضاوخ نيربلا ف سدء ل.لالو *« ةكرتسلااةئاواهم حم عظتدت لف
 ديعولأ هماهتسا ىأن اطيشااه اوهتساو هنم عب زهىأ لمعف ىلع ل مللا نم ”ىوهىذمو
 نينا هووهقافلا ”ىأءانةموه" 2 ”ىش يآ ىردأ ام لاقيو قالا ملا ةءاهووهلا

 ريغ ةفرعم ىهوزانلا ءام“أ نم م ءاةيواهو هونأ فرعبال 1 ماط نب سعاط لاقي اك ناس

 لاوو ةاوهملا ةيواهلاو نانلا هو َرقَدسَم لوقبدب واه هم: ىلاعت لاك مالو فاأ

 ا هر واهلا هىوهت نك ثنك « انامرأ كتلانولورععاب
 هاخأ ربك :ونغلا ده سنت عك لاه هلك ان“ ىأة ب واه ىوفهّمأ تود لوقو

 بوي نيح للا دونا ذامو ايداعمبصلا ثءبام هّمأ توه

 رجأنبالاق لوقلانموغللاو لطابلا ىهاوهلاو
 اهاوهلاالا نود امو ىلا « ةيطأتاوعدتمويلك ىفأ

 ْ عفد عضو م ىف اموابعاب ءاةعمزم ميال ىلام”ىها لاقي "قادكللا
 || هىديوديأ اهعّنال نيعلا ةنك اسلعف ىلع ىدياهل أ ديلا (ىدي) (برسف)

 ةدود همةري ب فو رح ىفالا لءذأ ىلع لعف عومججالو سولذو سلف أو سلخ لثم لعق عمج اذهو

 لاف دانأ ىلعر «شلاىف ىدبالا تءجدقو صعءأراصعو لدجأو لمحو نمزأو نهز ل٠

 رعاش !الوتامأو عراك أو عرك أ لثم عملبا عجيوهو « لزغىدانأب ماس نطق هرعاشلا

 ١ احيرسلان طب ديالا اود « تالمعي يف لصنمتوطق
 ىد ىلا ق نولو ةرف ماللاو فاالا عمل صال نمءاسلا نوذذ < برعلا ضءبل ةءلوهذ
 رعاشلا لوقلثم ىفةفاضالا عماهنوفذ تاكد هملا

 دمتالا فه ءنيتنالاب تصدمو # هيد ةماج شد رحاوتك

 ّنالءالااسهنم بهاذلاو نبي وذتلا ُ ٠1 فد ناك مك فاض انا“ الا فذف ىاونكدا

 رحارلا لاه .اعرلثماذيدمل] لوب برعلا ضعب و نيءا.لا عاج ال ديدشتلانهب دنا هريغبصت

 ادبلا ف كوأ سنعلا عارذالا «. ادسوتام تايراس "براي :

 رءاشلا لاه نانحر لثم نايدب ةغللا هذه ىلعاهتششثتو
 اىذهتنأام,ئمكناعفاردق « قرع دنءناواذ نايدي

 ةلوقو دياب اها: ءامدلا وىلاءةلاه ةقاط ىأ نا دينالغب ىلامو ءاوق ىأ هدبأو ةوعلا دءلاو
 ةمعُدلا دءلاو ةئسنالا دق: لاقيو مالتساو ةلذ نع ىأدي نعةيزملا اوطعي ىت-ىلاعت

 رعاشلا لاق ”ىمدعو ىدعل ثم ”ىديو ”ىدي ىلء غمجتو هعنطه:ناسخالاو

 عمجتو [ مضت نأ كلو تارمكسلا ىلاوةلةهاركالا تفامناو ٠ ديوب رايدينئدنع هاف
 رعاشلا لاق ديأ ىلعاضيأ



 ء(اره) ه(ءايلا لفن » ه4

 ||| ىتهزوانيبذاح دو « تلد ”نتدب أل ه ىرعش تدلالأ

 . | هنأ نهلطد ريم قالو هم نعي هوضعأذ ةلهاماءازعب ىزمتنم ثي دا قو
 31 لاف اكوهوهنو>انىَوَمَحي ىأ هب قطتني

 3 راسن, ثرطاو "اكاليؤط هب مكي أر بأ ناك ىبرءاشولو
 | ةئهةأرما لوقتوا ركشذا داو نؤرمءةودسأ هل ناكو ناسدشْنب لهذنب سو دسنب ثرا-اودو

 00 72 00 ١ 1 وسما وول

 ا دل لات نمو تائه ماو تلهف لا ءاملانَم

 مراتتما نأ تاونغ ىلع «  ىنلدو ىفافس دقرازئْنباىرأ
 | كانه ترو لوده نءاسلوقتو ريخلا فكل ذلاقيالو رشتال_صخ ىأتانهنالفىفو
 أنونامالبقأ تأ "الدبل ان خارعاذ- ا 00 ا ترتر

ْ 
1 
0 
 ا
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 ظ 000 ءادنلاب صنم ةلقللا ءذهو قا ءانعإلإ رقنق فلالا ذاو تق دكرملا عبشت نأ
 ,ش ٠ ءانو :هانوالق + دانعانو ةموعطمءانم لسقأ» انهالوة:نأ كلو تانوابفز فانز

 | ءرداوؤقديزونأدشناو شفخالا ءاوراذكه نكلو ةركسنمنهفءاهلاةكرحو اوليقأ

 ا 5 ش : رمد زم :تةلاكصو * هانعاناهاوق ىاردقو

 || هنأ ىزتالا كةوالةفركلال هد -:ءءاهلاءذهو سمالات ةةف نم تمءانكسص ىنع
[1 

 ]|| تاونهو لو :ه ىف واؤلا نءلدبىهةرضملا له لافو .اهعذ2تارعالا فر اهم

 [|| ةأرمالو اولبقأ "هاو السقأ دايو لبقأ فان ةفاضالا ف لؤقتو اهعضنن ا زاج كلذاذ
 1 ءاتنعابو نبق تانعايو و البق اناتند انو تل 56 وقناكنونلا نب تنادي نخل ةأتنها

 لا كاوق نم تاعذن عذب اك ت دنعو ترهذ لاي ءارفلا نابقأ» قااثغاي واليقأ هئاتنعابو ىلءقأ
 | ءاوهلاخلكو ةيوهالا ع-هباو ضرالاو ةاعتلانيدامدود-#ءاوهلا اره نع

 | ءاوهءؤجْؤ ب نالظلانم * لعصقوفانمتملحرلات اك يهز لاق
 ا او سة! ىوهروصةمكوهلاو مهل لوةعال هنالاشيءاود مم < داو نلاعتهاوأو

 ْ بيؤ ذوب لافو ”ىدهعر ”ىنر”ىره»ل زق: ليذعو ىاود تاقكدلا«ةذضأ اذاوءاوهالا

 عرمصصم بنج لكل واو مرده « مهاز اوهلاوةنءأو ”ىرشهاوةمس

 رعاشلا لاق ىلا بح ىأازك نم"ىلاىوهأ ئثلااذهو
 متاالو ثفرامري-غىف «  انادوعتاهتماهل_-بللو

 مهن نمو ت كلما * تتسنزولة وش: لايك :وذأ

 1 لف ىاطةسىأ انوهىوهي عفا ابىوه ”ىنمدالا“ بينا كأ ىوهىريرسسكلا ىرفر

 هلوق فرعاشلا|هوعهسدقو ندع ىو اوىوهو ىضماذاريسلا ىف ”ىووهل ا!كلذ_كولاه

 0 "لق نمهمارحأ+ ه ىوهاك تعط ىالول ل زامو

 .[|| ىوهأو ىركا ركلاو ىلكأ انيبىوعو ةمرلاىذلوقهنمو اهاف تدهذى :ومتةذعطلا تودو

 هيلا



 همدق قاسى دمتثيح 5 هن سعت لقع ىذغال

 1 تان د ا ايارعد اهلا يحج

 سلا يرما لوقذأ |
 لج ص سشن" اذح ةراصع 5 هر تايداهلاءامدّن "اك

 اارسكيىدهملاو هءلاوه تيدهألاةيانادهلاةدحاوةيدهلاو ش>ولا لئاوأ هب وعي
 ىد_ميام هيشوالا ىدهم قماعأ !نممنالو "ىلا رءالان بالام وح و بطلا لثم همف ىدعيام

 ثيدحلافو ضعيىلاموضعب ىد_مينأىداهتلاو ىدينأ هنداعزمىذلا ةملابءادوملاو |
 بش نما ع ايما مب يدع ناك اذا نينثا نيب ىداهي نالذءاجو اوناحتا ودامت ْ

 ةترلاو ذ لاه هلياقو |

 لالخ اير بعكلا مس :لماك *. ةئعو قفارما اه نيداجي
 "يعدالان ء ىدا مت دحأيشا.دأرغنما غيم تبا نارا كاذكصو

 اريهبلا تيأردقاكىداهت ٠ مامقلا ديرتقأتاماذا ىتعالال اق |

 ىأءابد_درخ 7 - ا تء هزم موس تءمز لاق و اهلثمى ًااهاده ىذنع كل لاقيدي 2 زوبأ ظ ,

 تذدهل مفساان توذهوانابذهواوذهو ذميو ىذه هقطنمىف ىذخ( نا ا

 ةوادالاىف هاناقأكاناطملا لاثموا اولا تب ىوارهلا عمباو ةمضضل اصعلا ةقارهلا اره َ

 لافو اهب هّيرضاذا هير متو ةوارهلا:هنورهو 2

 هيراهلا اهديعت رمت "اذا + اهكوام ثرغيالو ىدكت |

 ايرغاهروم_عمناوةارهدواع 0 0 دل مساةأرهواهجرغض هيزهج ةمامعلا تع نو

 ما )ل ةيورهلا بام ءلا عيني ناك منال ءاّرهل اذاعم لمقأسغاو ءاهلا,تفقر اهيلعتغقو ناف |

 لافو راطو قفش ىأ هيحانجرت اطلااةهوةوذهوذيافهدقوتل زلاةوفهلا |
 هيارح ىلظلن برح مدس مه 5 هناقءافهبراااذاودو

 وفط: كل وتل -:هوفت ىبِطااَر هو اهوغرةف وذدااكب هذاذا ءا اوهلاقءيثلاافدوأ

 اسرففصيرشب لافأأ
 حان اءاضن لظاوم» . وذم ل.ل ناو اههضث هيثد :

 ق* رظنلاةافهلاو عئاج ىأ ف اهلجرو عوج اوفولاو ىاوهلالثم منلاىفاو هو

 3 انمهو امه ى*(ت عمدلاو*املا مه «(ىمد دننأ قهأودر ك,اعهلواثت امقههاته

 وهوءاهلا رسكيمهاردلا ناممهو اهلاوض ل الا فأوهو ىرال ثّقناذا ةيشاملا تمهو لاس

 ةياثك ةلكح أ نزو ىلع نه 6 +( مظي ورسك, ”ىدعلا ةفال نب ن اممهو بّرعم

 رعاشلال اه كم سى أكنهاذه لوةةونه هلصأوئئءانعمو

 دزملانمكنهادتدقو 2 اممفامك ءادرىفو تحر :

 امرهشلاىفا دة شم ءاعامعرو نو:٠ عب اوناونعام_هوتر ورمضال هنكسامن اهب ويس لاف |

 رعاشلا لاه: اًولاوددش |



 ٠ (ىدها« ٠' (ءاهلا لضق) نا 0.035

 سعشأاءو_ض نمت دبل ىف وا رتىذلا ثدنملائثلاءانهلا «(اع) (ءاساا سن ١

 |ةربغلا ةوءهلاوانأ ه-:دواويهو.ياه عسفترا اذا4لاقيو بارما قاف داضبأ ءامولاو

 ققدلا تاومدو ل ) الا عطق ىف 5 قرغلاد مي همالعأانلو هد : هن ةرلاق

 "قراخلا ربوه لاه ةقرلا فءابهلا لم هيارتّن 70831ا رثلا باه عضومو

 ميةعبارتاا فاه ىلا هتعد * 00

6 | 

 "ىمدالا دشنأو رقلا ب ارثىباهلاو

 لفجب لكايضااو حرتميردي ه كاشجأةماملانامثكب اهو
 ردي ٌةفيذ- ىلع ”ىدعلاريه ز نب ,سدةلةءا بولا مون هئمو ناةطغ دال ل ضرأ ةءامهلاو

 رحر ىهو ةريغصلا هي راحلا ةسهلاو ”ىهلاو اهب عقنت موهو ة:ءاسهلار فس ىفولدق ىرازفلا

 لح ارا تاه ىد ه بحر و الهو ىهاسهإعن ٠ لاقو ىدعادتو جسوف ىأ سرفألل

 0 ر كيطععان امى كة اعأامو هنملءافمتان اهلاوٌقاهةًأرءالو طع أ ىأ

 "ىدعملالاه ءاموءادغواوعغ هن ودع دقو حدملا فالح

 نو»حاهد : ةيدهأو ومش مهند وهمرو* لقت الوؤءكموهت » ىلبقأو لاحرلا٠ اجت ْك دع عد

 ةيدعمم اهتمعت حشو ءامضو | اوده فورا توءعو هبت مدى اهجوزوعتةأرملاواهب

 باعثدشتاو ىسعهلكت يجو ا

 0 ياهلا بتاكنلاماماكو أ ولاك « جان أ, توق ا دقءامسأر اداب

 لو ىلاعت لوقو ىدغ نبال هقاها دهلاةيرك ذبو ثؤي ةلالدل او داشرلا ىدهلا ادهال

 | هتفّرعىأةيادسهت ببلاو قي رطلا هي دهو مهانيبي لد أءالعلا نيورعوب ألاف مولد مي
 | ىدهو شسدخالا هاكخرادلا ىلاؤ نب رطلاىلا هده لون مهريغو زا ا لهأ ةغامذه
 ءادهلاو ىد_:ميالديرهارغلا لاق لشي نم ىد الهنا تاف ىلا عتهلوقو . ئه ىدتهاو

 رهز لاه هما تيدهدتوءادعاهجو زىلآ:ارملا تي دهكلوقر دصم

 ءاده ةئص لكلا وذ 2. 6-1 اسنل ناك ناف

 ىده لام لاقي منلا نم مرخسا ىلا ىدسهامىذولاو ليقف ىءاضنأ ائىدهوتدب د هو

 هل ىدهلا غلي ىتح ئرقو هلم لعف ىل_ءاضنأ ىد-هلاو نمي وهواذكو اًذكتاكنا
 ريهز لوفامأو ةيدهو ةيدعةدح اولادي دثدااو فيفضتلاب

 ارا 2 ل5للاالالس20ا 071025292522007رءك“ب باسكال ممل

 ءايتسي تديراج جرألو « اندهاورنأ اريشعمرأرذ
 اشيارسالا لاقيو دسعوب 5 لاق تثنبلا "ىدهةم رك ةمرح هلىذلا ل -رلاوع ”ىمعدالا لاه

 هأنا دله نن ورع لدقمو ةفرطركذذ ساما د ثنو ”ىده

 ْ دنوعفاذق ميداورمض 3 مهيده ناك ةبعلا نب قالك

 هذعلدعتالو لمعلا وأ ث يدا نمهمف تنك انهذ ىأرس كتابك ده ىفذخ لاقي ديز وبأ

 ىأ عفلاباضيأ هتيدهو هّيده نكيخأافو ,ساتهب ماء لعيد نالفز اهثاشي أ لاق و

 ثيدااىفو هتريسراش أن الف ىده ىدهاضب أ لاقنو رقوةر ةلثم ئده عجلا و. هتريس

 ةثرط لاق همَدَقُت ىأءادهورانع ىدهاودهاو

 ىدال



 ةدعا___ةاف) تالا اللات
 اموت ىلاو لامة يو ةادافلادضةالاوأ او نالفع الومهلا.ة,نولاوأاءالولاو هبه نعو

 ماش ىأ ع نارهشمملع ىلاونو ةنءناتتم ىأ الولا ىلع« ايسشالا هذه لعفاو عيان ىأ "الو

 ةرصنل اةيالولاو ةءالولاو ناطلنسلا ريسكسلاو ةيالول اداةباسغل | غلو وحلا
 ةيالولاو رد اديان لاب ةيالولاهب وس لاهو ةزمصنلا ف نومة ىأ ةرالو ىلع مده

 اوهةردصملا اودارأ اذاف هتقو ةمماؤلا ل مما هال ناسةنلاو ةرامالا لم مسالا يب

 اءاليلاكمواوةوانالولا عممباو ةعذزبلا تحت نوكست ىتلا ىه لاقي و ةعذربلا ةماولا د سعونأ ْ
 َ الاون أر ولع ةلولاعرطتنا بح اصيق نءنكفت تناك ١ ١ةقانلا عتانالولا ف اهسور

 رعاسشلا لاق ديعوود 3 تكل ىلو أمهاوقو توق نأ

 دم ن «با دلل لهو 0-0 ىلوأ م ىلو م ىلوأف :

 ا ه.لزن ىأدكل يامن راك انعم يعضالا لاك ظ :

 ثالثاا ىلءدب زين أ كوأو « انمي داهنيب ىداعف نسل

 اذكيىلو أ نالفو ”ىوعمالا لاهتان م نس> أ ىلو ىف دح أ للة ولو بلع ل لاه ديزي تاب راه أ
 نولءالاو ىلاءالاو ىلعالا لا: «نولوالاو ىلاوالا مهو ىلوالا وهل اتيردجأو هب ىرح أ ىأ |

 ىربكحلا ل ههتادساولا تش ؛ناوىلول انهو نابملولا ام هو املولا ىعهةأرملاف لوقند |

 ٌصالاق“ ءامعالاو لذلكلاو رودفلاو فءضلا ىف ولا( ىف و) تايببكلاوريكلاو تابيكلادأ ا

 كرا اديدكل ابر انغا !نرثأ * ا نييقلا
 ىاهلارد<لاق ناؤان أف ت

 ىناو برتلا عوربال ميدن . اههف عبرا ةفونترهظو :

 اذزكهلفن:لازب /الىأاذك لعفي ئءال نالفو اتفعضأو اهتيعتأ انأ ااهتسبو أونا ودان ُ

 ٠ انآ لاق ف ةزمهواولا باقثدقو روتفاسفةانوةأ يصاو ناو النىأ والاب , لاذ ل عفاو

 3 عاتيكاعامف ىلا مو 5 نياعة نير ستا اهلكور لاقو |

 ا ىثعالا لوقو رصقهتجاح ىف فاّووأأ
 نوئلابالو نونظاا كوب« . ىرتشي ليدلا عدبالو ظ

 أ نقلا ءالكاذسملاو ةقوقوم ةفاقلاّتالنيثكاسلا عانتجالنفلالاف ذغيىفاوتلابدارأ ||

 ىوؤشناو قرتاذاا هو ىهيءاقسلاىهو 4( هو ١) ىفولان ملاعتموهواهؤذضو

 ىثو نم لمد ”لخلثملا فو لاق ف ح - :رهوريغصتل | ىنةعاضدأ ةيهوو نيكستلانىف ةوءاقسلا

 مهو فعضاذا طئاضلا ى هوو ءسغأ مي .ةجمشألاب نأ برد هزامةالغلابقيرح نمو هواقسإ]

 ءاوسلا ىلازع تهوو كالذ همس ًااموأ ارد مادفو ,هوأف هنرمضلاةيو طوقسلاب
 م ملل هت نأوهو ىهوفءاقسسلا تءهو اوهطان ريتا“ * لكل ذكو هئامع 1

 ىو أل هقتد ىلع زدش الاهكو عق ةرئال ةءهور داعم ها اوقوهعقراف امهو تيهوأ

 درب دكا او ةفففلان اكىبل_عىولخ دتدقو هللاد.ءاىووكبولاةيوسهتةلك

 رغاشلا لاق ت "اكل وةتفْك دندن” متاىكو لوةن'هلوصقم ىش ل النا لاق ناك ىوو نأ اكىو

 1 رع شدع سعد رةدفد ن هو بك 2 ساشخ هل ن نوم" اكىو

]| 

 :كدتمسل

 ع حامع ل ْء 0



 ة(يىلزز# ش «(دارلا ل منإ « مذيل

 ١ ءاماات فت تنشناو *ىفانا أو ةنغنأل ثم ”قاوالا عج اوراتدنس |اناةوراةسارهو مهزد

 | لواهم لاه ةرقاو عوج اضيأ قارالاو عجاف
 يقاوالا كل ةقو دقلا دعام « تااهفو "ىلا ا هرددتب رض

 درصلا قاولاو اهفاأىلو الااولةف نيو اولا عاقتجا!وهركم نأ الا ىلغا وف هنال فاو هلدأو
 ل اوقاكو رب و هن وص ةياك_1ط كل ذب ىعت هنالءان ءابالب , فا ةلارسكيق ا ولا اوهلاةب و ىذاةلا ل م

 متاحو فاو موملا فاء لوي 5 هل-ردشاذاب امه تاو رعاشلا

 أل لاةياهءاكوواهضا-ةءاغف-اثيدطساىفو هب رقلاسأر هب 3_ثد ىذلاءاكولا 2

 اكأاتملء ىو أف ءادنلأسوئشت ضامءاكو لان الفّناو ءاكو لاه دم ثاذاهناةسىفام ىلع وأ
 أ دعبءاقسلا كوبا افمام ضنا" الع ىأةورااو اذ هلانمب كوب ناك هنا ثيدحلا ىفو لع

 0 ىأ تا لوأ موأاوتن طوقا 7 ماكي الف تكسب ناكشنأءا: :هملاسقيو ءلأا |

 | دعانت لاقي ه وندلاو بر غلا ىنولا ( ىل هالايصتتا الئما اذا ةقانلاتكوئسا ديز ولأ تكسا
 : ةض لابقت «بغذت كلو نودداوعت دعوه لاقو كب راقي ام ىأ كملي انت لكو ىلو دغر

 | ل-رلاىلوو : دابا الا اولا إو كاذكو هنل لوف ئذااهتيلوأوذاش .وضراوف رمسكلاب هيلي ةنلو
 : لوقتوذاشوفو فورعملاءالو امس هل1ق لاشي و افورهم هنءاو وام ميقافيالو عسبلا

 لوو ئ ثلا عسب ءالووا ذك لعزمالا ءالؤو ةءاع حيسو ساسلاةي أك. ع لوو ىلا و نال :
 ودة عدو لكاوىلاعت ةوقو ربدأ ىأابزاه ىلز اؤو ض رعى أ علو وو دلقت ىألذقلا

 || كادكو ىهسولا ىلو هنالاسماو مم“ ىف مدولا دعي ز راما ىلولاو هه وب اهليق:ةسمىأاببل ف
 لاقي ودعلادض"ىلولاو اءاو ضرالا تءلو هم لانة ةياوأ عملا و ل ءذؤ للف ىلعىل اولا |

 ا لون لكور وهلا ىلؤلاو زاناوزصاننلاو “معلا ناو دع او قةعملا ىلوملاوءالوف .-ن*
 زءاشلا لوقو هماوو هذ داؤ ضأ

 ظ

03 

 1 دوزاممثاةانماناو 35 امالءاوذنب ناو ىلوملامه

 ديل لوتامأو الغام مكج رفع مش ىلاسعت ةوةكوهو يملا قب ىأ ىاوملا هية ديبغوبأ لاق
 اهمام واهل ةفاضخ اى وه هْنأ ب سحت نيدج -رغاا الكت دغت

 هذ _هتدغف لاق هن '"اكمالكلا ”2تدغن هوقو برألاد سف ثوككنأ مد طو ءىلوأ هنأدي ريف

 فل !قوملاو هذاا ىلوء نيج ر غلا الكت أ ب ست لاه هن“ اك دبا لا عاطقو ةرلا
 اءوانالان ولأ سيانيطق نكس و «٠ ةيارقىلاوءال فاح ىلاوم لا
 تايب لزم ”يعءاتبأال» افاد مهلوقب

 ايلا اوال رمهظا دمءّنكسلو "ه هنوه ىو م هلتا هع ناك ولذ
 فاملا وقاسم دبع نب سهم دع ىب* الس مهو ني.هرمض لسا ىل وم قدما ىلأ نب هلث ادن .ءّنال
 هلعسهنال نوب ملاغاو ةرورحذلل هلصأ ىلا هدر هنال ه.صتفاسلا و ملا ابغاو لوم برعلا دنع

 ”ىولوراما نم ”ىلولا ىلاو ًكراو ولاا ةبسننلاو فرم رال ىذلا "لغم اري_غةلزنع
 اواوةاثاااوبلقو ىو "الا ءاسلا اند تآ انعيرأ رانيبعجلا ارد .رمسمال ىولع اولاهاك
 ءالولا عس نع ىهثي دا ىفو قءملاءالوءالولاو دنا ارق ىأ مفلامءالو اه مشد لاقي



 :ة اا لاو ٠ 0 ا رفا

 ا ةدملاو ميغلا ىلا دبعوبأ ةبعاو ن ذأوانعو همعأ ثي دخلا تيعو لوقت هظظذح ىأ هاعوو

 اعرلعأ هاو ٌريكسعل ادعن ربا ىأآ مظعلا وو ثعمتجا اذا حملا ىفةّدملا تعولاقي

 لاسامتال ىأ مالا كيا ذ نع ىعوال لاسقبو بيذكنتلا نم ءم-,بواقىف ندر عضد ىأ نوعون
 ا رن ءالاق هنودأ[|

 ارضغمّك اذ نعنرضغب لو نح حرق ٠ سك ار جرف نم وال نأ ن دعاول

 « ىتو ) ةسخراصلا ةبعاولاو تا اوصالاو ةبناا كب رصا.ىتول او دب ىأ يو هنعىلامو

 ”ىلذهلا لاه . ىولا ل .ىتولا
 لية ىءنمدتلبمت اهم ه هداج شوجلا ونام

 يفد ]) عرازملا فراندلارجاةمىئاوالاو ةبلذجاو توضاان ءاهيفاا تو برأ أ لق هنو

 «نولاورثكو" مى أل وهذ ىلءا. :وئشاا ىفوو ىمعىفوأو ههه فو لاةءردغلاةظءافولا

 د اذآ ماكل ىلع هاغيسريد# و فرش ىأ_ئ ثلا نع ىفو اوف اولا
 هاقوو هقح ءافو أو ءافيم بة ىوربو « نوزرلا ىلءءافدم نارعغ هراهلا فصد لاهو
 | توم اةافولاو هحور نق اعآ هقلاةافوفو دم هانوفو هَ ودم اوامفاوءاطعأ أع

 1 ىلء قواه قنا ) قد )لج رمس او اواوماشت مولا ىفاوبو فأن الف ىفادو ا

 ىلع هلامعت ىارتكاتاف تغدو ءاتلا اهتم تاديأ واول ةامرا_كئالءانوا اولا ثلة ةلهتقا :

 | هاودجي لمغام_ميفءاتلا فب ىف ىتاهواهذ- فرها سفن نمءاتلاَنأا 0

 سوأ لاق ىذت ىضذق لم قو قف هنا اولا.ةذ هب هنود 1 م4 الكف الاشم

 ىل-ءيفكلا,زهاماد الا دي - اير وضخ

 زابقياهاكساناف> «٠ اهوسااننواقمملااهالج رخ 1لاهو
 سدبرلا سملاب زل ىلشمو *» ىل ار اذا رويغلاو نأ الو  رخآلاهو

 ىق:ةًارمللؤ قتيمالاق لوقتو ف. .ةنمتلا نمانكذام ىلعوهاساف» ءاةلاكد رهن ا هاور نمو

 : ولد ىذا!باّكلاوانمفهلتاؤث « اهنعطق: الن امعنان# دايز لاهو

 ىوقتلاو لقتل ىاشلا فرحل اكره هف الا نع نغتاففستلا لع مالا
 مة: الاقي ةسمقلاةاَعَتلاو ابرىف هانركذام ىلعءالا نمل دممواولاو دحاو ىقتلاو
 رءاشلالوقو هتتداغ: اماولاه دقو ىف قالاو م ماتا لثمةاسقتو

 ىدامو بانو م هلا قزرو 5 هعم هللاّن اف قس ندو

 ىلع قرا ل« هيلع عبراو همزلا ى 1ك ءلط ىلع ة لاقيو ةرورضال مزج ىلع امزح ل خدأناف
 هدو عجو نم ءىثلاباهيناك اذاقاو سرفو. ارعم نكح» :ملاذافاوحرسو كءلط
 قععقنار وتو ادع "قوم ىأق وم عاصشاللاةبو *” محال ن نعقدقودقوهر ةاحىف

 ءاهولاوءاهولاو ةغا خلاب ياعولاوءاسنلا يتلااضب أ ةناقإ ولاو هظفح ى أر سكلا ةيافو هللا اهو

 اعف مويل اما ىطماهف ناك كاذكو امهزدنوعبر أثر دا ىف ةمقوالاو أشد ثدقوام

 عابسسأ ةسجو مهاردةرشع نزو مه دنع ة.قوالأف ءاطالا هلع ر دقي وسال. ةرامت

 ا



 رهظيال ثم ءءارو هله هناكناسنالاءارو نمذوخأم هن"اكءرعسغتروظأو هنرتساذا
 كَم ىأ ازوراحو هازو بازتس كل دعب اهل جان ه لافو ديد ثلاريصقلاا زولا (اذو)

 لبقمن لاه عفت :رااتصانأاىزوتسااو طمشلا

 نثكدق لذا ريك .٠ ارو بدريغلادبثرعذ

 دشنأو ثنؤونو ىلعف ى ةءارقلا لاق ةيولخام مرا او لج ىأدسأر ىدوأ مي

 دعاف نا هموالاتءضراذ ه اهرظ قف ترح ىسرملا نك :ناف

 نءملعفموهو ىرتاكىموماذه لاي ريغالرك دموع“ ىومال اد هس نب هن اد_علافو

 ىومالان مالا فريك ديلا معست لو د_.بعوب أ لاقو ينولانهمةلحاذ' هسأرتدسوأ

 م ةركستلا ف فرصي هنأ 5 لدي لع موه ءالعلانب ورعوبأ لاق لجر م ءاىمومز
 ناكر ناعنأ لك. نم قد هنال ىلعف نمرثك ؟الهفمّنالو لاح لك ىلع فرص ال ىلءذو

 «ىتع لاه ن 2 ىءومو "”ىوسوم هملا ةمسنلاو نيسلا ىف هانرك ذ دقو ىلهذوه لود ؟قانأكلا

 ينساو 4ثلقىأ هتدس ءوّدسادقو ساو ىلع يتءاساىف ةفمعض ةغاداساوو ىدع فرت ذ دقو

 ةيهاذلاو اولا نمضوءءاهلاو هريغو سرا نول مظعم فل اذه نول لك ةمسنشلا اثد)

 اهبفة.ثالىلاعتهلوفو أر ذأ س 95 أس رف لاقي اكمسش ًاروثلاسق:تامش عدل او لأم

 00 اب تتولاناسفل اسفا انينولا مف سدل ىأ

 ارخو لعفلاءافوهوو اولا هماادرتىوشو هيلاةيسنلاو ىثومو”ىئومووهفةرثكال
 0 را لالا هيويدس لوقت اذه احودفم

 نافرح ءانبلا هيلا حاتم لأنك لذو د- او فر قطنثال برعلاّنالهملع اهلخ دن ءاوب
 (لاذو ءركرح هذه ّنال اهقووءاد الّودعال دحاولا ف رهلاو هملع فةوب فرحو هيأ دب فرح

 بالا نم ىئولاو اهنم» انفدساءاهلا تيهذ در صو اذاف ناّداضتم امهو نو كج.
 ناطللا ىلاهن , ىثدو بذك' اهمال او لاشو لاعؤو ل هذ ىلع» او عولباو فو رغم

 نالفونب ىثوو شاول رلاو دانام لك فكلذ لاةيداولاةريثكلاةمشاولاو ىمىأةباشو
 ىأةبقعب هسرف ىثوتسي نالفو تداوام ىأئئثيىدنع ة.شاملاءذه تثوامو اورثك امشو

 لاهو. بالكي وأ نم هثحتسا اذ اهمش 'وث هاشو أ دقو هدي زب هدنع ام باطن

 بالكب ىثونن دوكهناك » هنكسا ل اراوسال ف دان

 ةيا.صولاو ةباسصولا مءالاو كيو هةلعج اذا هسملا تدصو ًاوئشر هلتدصوأ ىدو

 ىأموفلا ىداوو ةاصولا مسسالاو ينهي وباضيأ هتيصوو هتيصوأو جفل اورسكلاب

 ءىثلا تدصور نا وع مدن ناهز اسنلاءاوصوتساث يذلا ىفو اًضءنووشعب ىدوأ

 ةقرلاوذ لاه ه.هتلصواذااذكب

 نفل اهفاسنأ نذكر ةمءاقم « اةالص قع مانالا مالا ىدل

 تلا ىما ولا ولافا؟ رواوهتبن لهنا اذا نص رالات صودقو تاينلا "للصم ةمصا وضرأو

 اذاعات اوذازلأت تيعو ألاقي ٍةيعو الا دج او اعولا ( .( ىف ص أو تدنرهو لسنااذا

 رعاشلال او ءاعولا ىف هلم

١ 



 د دم دو مس بان)«

 ١ - ”ءانآف ةغعش ةفلءاحاوو ه فاس اي ه لاهو 1

 الأ ىأ مهري امن الذ ب الخ وسا لوغو ثدصقو توت ىأكناضرم تيخودو اوف لل ا

 2 راما منيكستلابىدولا ( ىدو )ل ةةعمءامنايددعسوب اءاوراذكع فر لااذهو هربا ا ٍْ

 .ىري سرغلا ىدوو فا أربغن كدو «:«لوقتىومالا نعدي د_ثااب”ىدولا ٌكِلَدكو لوبلا دعب ا

 ىدوأ لة الو برم. 1 لوساىدو ىديزعلالافو برضماو أل وبسل ىلدأ اذاايدو

 تطعأ اذا دهيدأ لتقل تد دو لوةتواولا نم يضوعءاهلاو تاندلا ةد_-اوذي دلاو

 ْ أةعامسلاو ان الفايد نين اللوأن الفد لقه:.ترغأ اذاو هيدددشاىف تداول

 الهي دوددحا ولا ل ل ار اغص لعق ىلع "ىدولاو دو مزهذ كله ىأ ن الف ىدوأو انالذاود

 53 ةئوااتاردشلتاىدا -4 ىرَعلا ىداو عب 35 "داو اوس بري ماما

 أع ىا زيكا ذو هلع (اذو)) ةيدوتةدحاولا تّرصاذا ةقانلا فا ىلع |
 امي سلو دوس دو 0 ول الكلا نمد اوريغ تعم تيكسلا نبا | ا

 : ثددهلاىفو هلك !انر ايزو هب ريدق ةوج يلا كرو (يكدد )| ملاذا يب هيب ذوأ

 امواكعأ ان داس لع #2 شا رواق لما

 1 | ندمان اللاب رو لجراب رهسنم لو ق7 ه مدنا ذاب رو ل تلاه ه”ىديزيلا دشنأو
 ل[ سسالاو نير“ اسلوب رع ارهالو ىدهقاو وق ىلممثن "وأ ايهاب ىهو ىر أر هللو
 ْ ألا قال ااضدأ ىرولاو .اريبخ ىبحو ىرولا هلع هللا طاسل اةيءازغلا كي رصلابىرولا

 3 ..ةقرااوذ لاه وه قافلا ىأىأ و*ىزولا”ىأىر: ةأام ْ

 || دال هلت -لىرولا دالي 0 ارو ةاهمنمانزعذّئاكو |

 ١ ًأامهفرمسكلاب ىريدنإلاكدو ىرخأ ةغلهيقوةزان تءرخاذاابرو رب حفلا ,دنزلا ىزوو

 ا | اذاكر اىرواضب لاقيو ةلالّل ادانزف كروكي نالذو برو هم توكل ذكوانأ هتوؤأو

 ' | ىلع رورو ه ىزاولا فيد لا مخ نم هناكأب لاوو ةنيعم ىأةب راو ةقانوزاتكا ا

 ْ جامل لاه ىرولاهناضأ ةدرؤل هرباس ح راى“ ”رو لاقي و نيعم أ ل .عف

 | ىأىثاا تيراوو هنع سفنلاز وفنو هحافع نم ىدهي هناك ريسنمى ترون مصض بلق نع

 ذا دضالان ءىحو ماذق ىنءعنوكي دقو فاش ىعجءاروو رثتساىأوهىراونو هتف
 ارهواعنا قد قاضمرب غ تاك اذاةءاقلا قع هحترتتءاوو نمهتشا لاشي شف الا لأ

 : دشنأو دان نفو لبق نم تلو ةكل نك. هريغأ

 ظ ءاروءارو نمالاكؤاَتل «٠ نكي ك لع نمو ملانأاذا 1

 ! | ىأ كلم مهءارو ناكوىلاغت ةوق اوقف رخأت وهور دهملا لءفلابب هن كل عسو أك ءارو مسهلوت اوقو

 َّ مدوبفاتب رعلزةو 4و ةياشب اءارؤلاو:ذاش ىهو*اهلابةش راينا ملأ



 : قا دبغاذه ةفرملا فل اوةنو ردشلال عشب "نثتم لبر نم كس لوقناكلجر

 1 ١ لاقيو ةلمع» ةمضض ىأ" هلعف ىلعةم مردرحو لالا ىلع كهان بم: ل-بر نم ك هان

 رفظي لوأ|مب رفط اهكر ى أمكنه يبى ىتح ةحالا تلظ

 كي رصلابىأولاو انأو هسّيأو ه-ئملاةيدعولاىأولا «(كأ) والا نسف ١)

 ةمرااوذ لاق قل اردتةملاىذتولاراملا

 جراف :هبقلا قب وطنمكأو 5 اهناكن مضأءالظلا تقشنااذا

 ىنعملا لاق هريغو سرفلا هبهيشيم

 ىأودنءاهيو دعي قريسإو + مهناكأ ىلعمهرتاسباوحار
 لرداو قاعرلا فتال دعم 5 لصلتا فاض ىأووةآو لك رخآل اهو

 سوأ لاق مدخلا قلاوحلا ةيئولاو

 ٠ ةمئاوطلا اء ضفرافاهدةعىهو ه ران يئو تاعحاك تاعحو
 لافو نطيلا مغ ةيثو ةقانو ةماهذ بث ةوردق "ىالكلا لاقو

 ا 5 ةيئو ناعصمملا لأركردقو ٠

 اقم وال ةفادادللن نم لدي اف ىو اقف ا

 ًارايملابت نأ دلل رسولا تالا ل6 هناا رتفزابلا لان فرحلا
 ! قرووؤ هوجأو هو-وو دعأ اودعو تاع ةزمهاهتملق تش ناو اهلاح ىلعاهتكر رتثدسنا

 بياع (90) ليلا ةمضل لابو ايلا 11 كيا كرد كردأو

 أيوا 0 2 لم ىأ "ىلع ىبوأف هتلأو هنم تسب ىأى وأ هنم لق ىفامو هتك

 ْ ةراشالا|ذبأىولاو « اهمالس حولا نعذأم « دل لاق ”ىلحو ىلح لثمن هعجبو ِباَكْلا

 / را تا يعي ١ وابل 7 رلا زاياكلاو

 ا 0 0 راثأىأىسرأ وهن 'اسأ

 ْ رعاشلالاف توصلاامتولا لاثماسولاو اديور هب صو ترش

 ماهللا ىحو نيرعلا عمك 2. هيدناببوه ارك انعتم

 نحارلا لاه ءاهلاب ةاحولاكاذكو

 تادماعتمااو ف ّندو «تاحو اذ نه ولا دعب هاقلت « تايه 21 اهيودعب

 دودمملاهنوصوهو دعرلاة او تءف«رمضنلا لاق لااا ىلءتادماع بصنشسفخالا لاه

 ارمصةيو ةعةعرمساا ىحولاو مهانترمصتسا ىأ مهانمح و ةساوةاسو ى< دعرلاو لاق "ىلا
 | ىرلاودلع ىأة يحوي ءاسوو عرمم اىأاذها حووراديلارادبلا نميوولا ىنولا لاقيو

 | فام + ووقت ني خد )حد تومرلاةيعيرسلا لع ىلع

 ىو



 هموك__ةاة)#____ة(0ايلارداولا باز
 ٠ 0 :يبلغتلا لا يجاشلا ىانلاو تءأامعدوتيقمأ |
 ناش ادي اهيلس سضدلو 03 اهياسلاّن اك ةينافو ا

 ' , ىاوطاوكب نسل ترفل « مكنءموقاا ناسا ميت فرص ْ

 ترون 6 ون )اهيلعدقعيال دعس وبأ لاه «اهطيبي ظيشلا ىفاهل ىتتنال» ىثعالا لوقو |

 : لافو هلثمتيوتتاو تمزعىأةاونو هي
 قاونكىوتنانوتونو ٠ قالو تا ةيمأتءرص ْ

 هاون لاقي ىجاح ضة:مىأقاونب ىوةنتاو ىوربواهتدومىفتيوناك فونت ملوق ْ

 دعلامءافاذلا ىلعامالسأرقاو ٠ دشرامتاكاونن_بحأورعاب 2 رعاشلا|

 | هجاح ىأ ةيئنالف ىف ىلو كتدنهتد:ىذلا كح اص كب ونو هتينىلا هتلكو ىأةيونتهتيقنوأ

 ىونلا اموريغال ةمَوَمىهو دعو أبرق نمرفا اهب وي ىذلا هحولا ىونلا واضيأ ةينلاو|
 مهاون تَرقّساو اذكو اذكعضرغالزنم موقااىوتناو ثنؤيوركذ يو هذرقلا اون عجيوهىذلا |
 نم هنالزمولا هلو هاداعىأهاوانو”شس:نيريشعلل لاقي اكمهاردةسختا وئااواوماه أ ىأأ

 نعءاونأر لا ىون عمو هبت يمراذاهّتيونأو ىونلا تيونفرقلا تاك أو ضوهنااوهوءونلا
 عئاج ل ثمءاوف لاسووان لجو ةيوان ىهفايثو ةباون عودت تنعم ى ةقامنلا تونؤ ناسيك با

 بيو ذوبأ لا ىونرلسأو مصثلا ”تلاو ىونلا لك أتتناكاذاةيووت لباد عاببجو |
 تيمكلا لاه عضوم ناتو «عبصالاهيفخوشتوعف ىلا
 درطلاوءالثالا هلئالح ذأ« .رقبىذ سحو نموأن ان رس حو نم ْ
 اوهانتو ف دكسص ىأ ىهانتو هذ ىهتنافاذكن عهتمهنو الا فال ىههناا 4(

 هددشامنا هريكتوركتماهنع كاهنف « .قدزرفلا لوقؤاضعيمهضعد ىهنىركسملا نع

 ىهنىأ ةيهان لامن الذو لوعف ىلعركتملا نعوم فور عل ابرومال هنا لاشيو ةسغلابملل |
 ةغلفريد_غلارسكلاب ىهنلاو ميقلا نع ىهنتا منال لوةعلا ىهو ىهنلاةدحاو مضلاب ةمهلاو
 جامصلا لاه .نكسو ربدغلا ففقواذاءاملا ىهانتو قلاب هلوةيمهريغو د لغأ

 عسجلاو هفورح نمءاملاهملا ىهتش ثيح ىداولاة منتو «ءافصلا عي راهصيف هانت ىت

 لإ دشنأو حاجزلاوريراوقلا“اهنلا ىارعالا نبا لاقو هعاشترا مضلايءاملا»ا منو ىهاذتلا
 ءاهنواهنس ضءةرسكت « امنكٌنهفافذأ ىدحلاّدرت

 غالبالاءاهنالاو ةئامءاهز ل_:مةئابردق ىأرسكلاءاضيأةنامءاهنوةئامءاهم مهىلاقيو
 | مضلانةنهلاو هتباهن غلب لاقي ةياغلاةياوتلاو غلب ىأ ىهانتو ىهتنافريسملاا هملا تمهنأو

| 
 ا

 ارغنو ةمركمشلا لا م« هنعت د ىذلازيشلاوه ٠
 نم كم. تاقاذاو لعاف مسا هنال ع متو ىنثتو ثنؤنورك ذأ سا نم ةهانةأ سا هذدو

 و سم
: 



 «ماغعزو اه (نوماالدخ) # هه

 أىتوىدنغا سدعلا تاقو * دهس ر امطأ نمت عفر 31 دهشلاك ةيقل تفعل

 | |ويألا# : ننيامالعلا 000 يس و رفا

 6 5 ت١ طة ىلا بدلا غنت ارا اناثملاو هل اول اهئ

 1 0 ىهتيالو ىدعت .اتناوه قالت 0
 ع

 ف
 لفرط" ةوهتءاد راوذلا نم هتيفنام مضلانةياغنلاو تيان لك انااا او 0 |
 : لاهو حاملا هظ ىلع“ اعرلا نمر ئاطتامكلذكو هعرتو فن ام ل.هف

 :؛ "ىلا ىلعريطلا عقاوم « "ىلا نمهننثمن اك
 نمف أم هبهمشيو هلثم نامفتلاو هوغو بارتلان مرصشلا لوصأ ف ىننتامعررلا"ىنزو

 ١ لاقو ل

 تاربدلا' ه1 لاسبا محض « اهئانشننمموقلا حضن برحو
 | هرامخئثلا ةواقت ان ) ىود_عءوئذلا عد_فوىأ مكس ف: ىلا لاشو
 مق _بانمقارثكق أ, ةلاعف الة يافتلاوهو هتض ىلع ىئ هن اكامهيق مضلا.ةياقنلاكلذكو
 دود_ءانقنلاو فيظت ىأ ”قئووف غفلابةواقث قل .رسكلاءئشلا قل لاشي ئ شل ا هلْضف نم
 ١ 0 0 نان ودا _ ةئدتت ولع رلانمسدشك ار ١-0 وةفاظنلا

 قرع قرسكةزشلاو اكو وساوراشتمالا قالا قطبا علا هراخهتاقت
 مظعلا توقن ونعسلا نم نيعلا مصنشو مظعلاغ قئااو ءاقنأ عسهباوزع ذم ظعلكءار ءارغلا
 قنا مفراصو تنعم ىألبالا تقنأو هلثممظعلا تدقتلاو همقن ثعر غسا اداهتمقنو

 ٍ ليلا ةفص سارا لات انهريغ كلذكو

 ؤ نيعوأىالسفغعمادام ىو نين امالع نيكتشبال

 12 ( ىكحا ) ضهلان مبرعض ىواًةملاو قثتال هذ هو ةئمم ةقاندذسه ل اةب

 أ ااضالا مركسنوادعلا 1 مختل اونأ لاه تحرحو مهذ تاتقاذاةباكسن ودعا ىف

 | هعمسألو”ىاكلا لاه هتلاءامغ أواوتوةياولاه اع روءامن ىغي هريعو لاما ا

 أاهةدسعوأ ىحو داولاب هوفر عيل يلس بهسنع تاأس مت ميلس نب نم نيوخأ نمالاو اولا

 | هومأانأفثيدحلاهءلاتوغو ىىت هلال قاما ىئعب هللا ةسمانب اولذمتال تي دحلا فو غي وو
 | ةغبانا !لوق هنموهسلع هتعفرئذلا ىلع: ثلا ثممتو هه ويلا اوغيوهكلدكو همغأو

 1 كلذكو هتعفرو هندنسأ اذا امن نالف ىلا ثي دات مغ لوقنو هدأ ةناربع ىلع ذوتقلا او

 1 امغاف شم ثيدحلات مع ”يمصالا لاهي سن اوهىنتناو هيلا هيف ام هس ىلا لرلا تدغ

 | هجو ىلع هتغاب ذا ةنتثي دلل تدعو عفرلا هلصأوريللاو حالصالاهجو ىل_ءهستغلباذا
 ًارعساا وباشللا ىو هباهنك ذو ايطحا_ملغتمقلأاذاةمغن راتنلاتيغوداسفالاو ةمسملا

 اانلكتيدطافو تام :ءباغاذأ هتيمأتد كلا تصر لوقو يف مي رهنالغو عفترا

 ا



 أ لجرلا تيشنأ قاهلف د لم تدع دبا نم الذ عب اس دك ترص ل ْ
 حرخأ م اي ا ا >2

 لضفملا ةسلالارخسلا ىدا 5 انجئاببثمونا تشرق تدغ ! ١

 اهّتءطقدالسلاتوضنو هلسىأ ءاضنن اوهف.ساضنو ينكسبلا يبست دنت ظ

 بهذو لصت هءاضخاضنو » ل-ثاشنملا ب اشااءال_ةااوضنأو « ايش طب أنت لاق

 م ل و نتلالإ لس رلا زواجابوعو هيد سهببلا اوضنو. هنوأ

 ةنجاةوز اهلا تفسي دينا لاق لقلشم< ساعي داون "لعل اورعوبأ لافو لستاو|

 ىانغملا ةضن“ ءابهيداوه. » هتعباشو داحأا اهمزلأو

 لاهو قنعلان هل_هاكلاو س ًاراانيباماضتأ يضنلاوأ

 مدللاو قائعالا ةضنأ ل وطو 5 مه اريصفافومسنو مشد

 تدطانا' 4 اطن ل هتيلبأو هتقلخ أ هتيضتناو بوثلا تيس أو قلخلا بوثلا وشنلاوأ
 ةيلطن ضرأ لا ةيشعبلا وطنلاو مهب س دال ىأ لاجرلا طانتال لاقي مسه تسر لاجل

 ةغلبءاطعالاءاطثالاو د.ءباهقي ر ا ىأ + ”ىطن اهطاننة دارو و لاقو .. دصب ىأ ”ىطن ناكمو

 لامو .مييطع ملعأ ما ةاطنلاو نيام

 لاقرلاةاطن نم ”ىدوبللاك «٠ .ىد ةدنف مزح لت يزح
 هءاعن لاقي توملارتسخ يذلا (8) ريمخ ةيسصق اطنو لاكرلا ىدوهيلالظكدإ أ

 وهو ىانلااضيأ”ىهنلاو نالف”ىتن هال انقي لعن ىل_ع”ىجنلا كل ذكو مضلابان عنو ايعث
 بك اربكرردق4 تيما تمتاماذا برعلا تناك "ىعصالا لاه توملارب 2 ىأن ىذلا |

 ىلع ةنيم نحو هتاقوزي _ثرهظأو هعنا ىأانالفءاعت لوقيو سيئا فرب لء>و اسرفأ|

 ىجنملا ارمهمذا ىأب رعلا ءاعئانشي ديلا ىو .لزئاولردأ ىمءلازنو كارد لئمرسكلا

 ىعاس:2و عام ناكمنكساو :دحاو ةا«:منالف ىج:مناك ام لاقي توملارم_تاضيأ ةاعنملاو

 رعاشلا لوقو انيرمهنسي سرد ميلف ايه اد نزلوا :

 ىانلكفم_عتسأ اوذفخ ه مهئادعأن مو ىوقنمنالما ا

 يأ ىنتماواهرهدرواه رهلغي ىأ هيون 3نالف ىلع نر نالفو هنن موه ىبمصالا لاف ١

 ىننتسا ىعمالا كعبتتلا هتؤعدواهتمدقتاذا مغلاتيعنتسا لاقي عانّتسا لثم مّدسقت|
 عاش نالذرك ذ ةساو هءىدامت ىأرهلنا بح ه.ىنتساورمشلا هب عداد ىأرشاانالفأ ا

 قدوعلااو اورشنناوْى د نما وقّرفتاذا موقلاو لبالا ىنتسا لاش يراغتلا هيشءاعنتسالاو |

 لاقو ناسناللةرغتلا ةلزنمربعبلل رهورغشما |
 نوضغىذةفيرغلا قالشتاك » ىعاوئلا برطشءوعذااعي رخ ْ

 اذكواذك. نء ةغل تعوتو سبن ”امى فرد ىجناننالف تكس لاقيت ركسلا نبا نإ ْ

 "لف ىلالدثنأو ري نم أش ىأ
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 مذ ه (نوذاالسن)ه ه1

 - ىرغتشلا لاق سس سن اوعبت:نولوقي مهتعتمأ لا ذر نمنياترملالزانم ف قس

 تلي هج انقباواوتاوع «. هسغنام_:ضرالاىفاهلّن اك ١
 رعاشلا لاه اسعلاةامفئاو

 لزغلاوووللاكنعدعامتدف « مرهنمةاسملا ىلع تبداذا

 0 بلاغ ةيةممطلا ب رلاّيسنروصقماثنلا( انن )هيفءانرك ذدقوز مهلا هل ءأو

 "ىلذهلا لاه :تءعشىأرسكلاء:وشناحك ر

 ْ باضرق دنهمعقو تدشخو 0 مهم اعلن متوملا عير تدشنو

 تربذلا ذاربجللا تد .ثناضيأ لاقيو ه برغلا ىشنم_باو ةّمرلاو ذ لاه هلشثم تدشنت# باو

 || بتذلابوةءيلاه ه_:اعنبي أن مىأربللا اذه تدشن نب نم لاقي ءاجنيأن مترطنو
 | ةوشنلانيي رابخالا نامشن لجرو زومهمرغث يشن نموهاسغاو اهزمهلاب همي رلاىشنمسب
 ءاتيلقواو تدشن ىف ءاملا لصأو نا ونا نيب وهند قرفللءابملابمولاو اننا و ريسك لاب

 ابةوشن هينعيسدنأ ستديرعزو خفلاءةوشنلا نب تاركس أ ناو شن لجدو ةريمكلا 0
 رعاشلا لوقو ركسكأ ىذا دقو

 : تيدا الو تنئسام ىل رو ٠ الكت اذ تناددقا اولاهو

 اولاهاك اس هر ف ذح بّر_عم”ىمراف جاشنااوهاشنلاو ركس نم تدكبالو ديرب

 ةشئاغ تلاه هتدصان ىلع تضيق هتوصنو ىدا وثلاةدحاو ةصانلا 6 اصن للانم لزامنملا
 تبملاسأر عب رمسنت هكا ام نافصال نودَم ىأمك:.منوصنت مكسلاما- من هلنا ىط هر

 لامو ىطةغلب ةيصانلاةاصانلاو

 رهشملا ناصالا ةاصاكب ري 5 ئام ةماعلا ل_هأ تنذآ آد

 لاهو مهفازثأ سانلا ىصاونو
 دوهُثم سانلا ىصاون نه عمجف 0 هبنيئاغلا ثفكدقدهشمو

 راّرمالورعونأدشنأو ةمقبلا ىهواهربغو لبالا نمثل ذكورا« ائاموقلان م ةمصنلاو

 ل.ءرلارةدلانموصناك .« .جاونا ميصن نم درجت
 راوانراكنانيثمثالث ه ةيصننةوف الآه لالش ١ رخ آلافو
 مهن«ةورذلا ف تجوزئاذامهتدصاتو نالف ب تب" داذتو بست هذهو هيرتخ !ئذلا تدصتل و

 انظر مادام ثدن ”ىصنااو لاطىأرهشلا ىدتنإو اهر ,ةيرسرتار !!تااتوة ىانلاو

 لافو "ىلا اوه سو مخ اذاوةفي رطلا وهف ضسا اذاف
 ' امصمأنداركلاف ار ع "اك امصن .٠ ناو ىنمم لوش تد ةادّول

 [ذخالا اشي ةاصانملاواه لسى ؟ةالف ىصانتةالف هذ هو اهيسنرثكى أ ض رالا تصنأو

 | ىهثرافسالا اهتشنآدقوةوضن ةقاثلاو لوزوملاريعيلاريسكللاب وذنلا (اخ : ) ىد اوناا
 لاهو اضيأءاشنتو هزه ىأ هرب نالف ىضنأو ةاشنم

 هرذاحت لس: وئرخالا كفى و ٠ اهءامز ”ىدي نع ىف مبسم أول
 رساعتالا ولبح تانعاوتلذو 5 ٠ تنشد ىلا نوشم ىلع تءال
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 هنن يسيل ا يل الالب
 انطلااهئاظظ نمناكلاًرْضنمال م: ديد تاذ قداح نمالناَق ْ
 ضرار اهالبو امو ادن ضرالا ىدنو : ةءسك أوءارسك لّثءادو دم ناك ام عج هلال ذاشوهو ١

 رمش لاه ”الكلا ىدنلاو نان درو ةردن لقتالو نيعل اركب هلعف ىلع دن
 الثم نان رضي لءللا ىدنىد سلا قرانا! ىدن دلالة, وب رعضتو ةنوبلمىدنلا "فت |||
 اضيأ هي ذاوانأ هتيدنأو بعتووهذ بعت لاثمدنو لبا اذائثلا ئدنو امهب مادو دوعللا]|

 ىلءرك ذل ازنو ارارغلا لهصتسارارفلاوزنل ذل ىفد .اناوزنو اوزئوزتيازن .( ازت)) ةيدنت
 عقول اةيوةي زيت ةازتو هريغمازنأو عايسلاو فاظااوزف اذا ىف كلذ لاقي :رسسكتاءازنىتنالا |||

 هلا عزاشب ىأ اذك ىاوزتت ىلقز توق تح همم وزتةناهذخأت ءاد رهو مضلايءازئةاثلا و

 ( : لاهو. عكرستلاو بثوتلا ىزتتلاو |||
 زازالا عزو نيلاراذخا ه١ ىزنتةركمداؤنّن اك كَ

 ناوةلاوءا_ءااومذلانرسكلا وتلاوة وسلا( انن رعقلاة س زق ةعصقتي زاتلاو |

 لاقي وة.-سنةو ةريغصتو كئاو أو كاذو ض غو ةنلخ لاقناك اهظفارعغ نم ذأ سها عج ]|

 مضي ن امس ل جرو ظفط اوركذلا ف الخ نوال ارسكبنامسسنلاو عهباريغصتوهوتامدسن ||
 اهنانام_بنلاّن الكي ركآارانامسن لةئالوانامسنئثلا تين دقو ئ ثا نامسنا اريثكنوذلا

 هتدات هاه دفن ن مقر هاسانتو عم يسد هنلا كو هللا هنئاس تن أو قرعلاادنةشقتوف ||

 ١ : سدقلا كرما لوقد |
 ىلا رس تقاذ ا ىف اسانتبوعل .ه« ”رلذط ضراوغلا ءاضين كلو ٍ

 ”ىلاعت لاهو ميس ق هللا اون ىلاعت هلق الاه ك رتل نام نلاو ةد#مسع ىلأن ع ىتيسسنن ىأ
 اهزم نأكل ةموعضهواو لكو ريملا لاق هيقزمولا موضعي زاجأو مكس لضفلا اوسنتالو

 نماهبشأ امو مكسن» ل ذةلااوسنتال او ىلاعت هلوق ىهو اهمفا وفاتتامملافةد_:اوالا

 ءاملا تذكسف اوم سنت هلصأ وزمهلاكرتدامةخالاو ليلقوهوز مهلا مهضعب زاجأو عهباداو

 "ىعمدالا ءايلاةضاريفتّدر واولاد رح ىلا جتحا|نإف نيتك الا عانةجالتطةسأو

 خاب بوقرعلابر عمن نيذ_#فهقلا نطبتدسفنلرولا نمح رضي قزءدوصةم خفلاءاسنلا
 اذاونايتساوام_منناسناا ىرجو نتهظع ني: باه اذفن تقل هنا ةنادلا تنعم ذافرفاخلا |||

 اهنلا و ثنملاقيااو ا.سنلا تو نانلب رلاتحامو ناد دفا تنرط_ضاةياذلا تلزهإ

 بيؤدوبأ لافاسل' عضومداربإ]|

 عضرال هربغواص طرةلاك « "ىناقنعاهؤا_ئ5قلفتم

 لاق افاق رعوهتدكسا اننا لاق هسفنا لا هيدارتامتاف ا سنااذيدثلةلااولاهاذاو
 لحيالا قرعالو لك الا قرع لا ةءالاك اسنلا قرعوهلد:الو استنلاوه<ىعمالا لاق
 لاقي وءاسنأ عجباو نامسسنو ناو هن.ةثتىفدي زون لافو "لعالاو لك الاوهامناو
 ىتفلاو ' ءاسنتدصأ اذا"ىسهووهف هتنلو ءاسن قكتشا اذا لذ ىلع سنو هف ل-رلا ىدأ
 [ نما تن تنكوىلاعتهلوقكرقو:رئووزتو لة ساهلالتعاق رت نمتأرااهضانام ىسنلاو
 ” ىتتاماشو أ قسااز « سس اداوطاب قام ىدنلاكة* .ىمقفلا نيكدلا اضيأ خفأاب



 0 - » (ءايلاوواولا لصف » هوو

 | روخلا نقاب اوعأواربخ هللا قنر دق هقا ل اوزان لاقت شو ةملع قنا ىلد للا ل وشر يشن و
 لاقف هلا يتب لجر اهو زركلا دعب

 هلاّدعاذااهزدعف ٠» مهئم نيرا ادي سانا

 |ةيحانلاو ةيئاسلا قيرطةاهتملاو بزاف ًاباوشانيذلاءادعبلا موقلاةاصنما لهأ «ىومألا
 رعاشلالوقو ضعاونلاةدحاو

 ْ ىاونلا لالطظ تع مارك موقريص ةفماح تريصدَقلا

 | تالباةلاتاءارلا هي بلقف مما اؤنلادارأ <ىاسكتلا لاق فوم_سلا اوت ديربامتاق

 || ىضتا لاقي .ةمظعلاوربكلا ةوذكلا انه )/نياباقتماناك اذاناسو ار نال. ا لاقيو
 د | هادانإ وءامترلاوءاعدلا ل_5ممضيدتقوت وصلا ءادثلا ((1: )يمال متورظفف ا ىأان :ءاعنالف
 | داشا!ىفاوسا ا ىأ اودانتو اًضعب موضعي ىدان ىأ اووااونا جانو ىأءا دنوةادانم
 ا معلب ىدانلاو" ىثغلادآ ادانيساجلانيبودعلاو نسف :راالاف
 ا ندع ليعت ىلع ئدنلاو ها رفعجو د.لولا لدي دانأ ه لاق يل وي لاا
 دو "ل :,شداف موقلا ف ّرة:ناف "ىدتنااو ىداثلاوةودنلا كلذكو مهندسو موقلا
 أ هلوقوةرو اثم نوعقدتىأ امفنودنناا ؤناكمسملال ىدقاهاذب ىتلا نيعةودنل ارادت دمع
 | لاقي امكهيوا مق هدو هلاكم ىدانلاو ىدانلا ندأ مهاسمتاو هتريشع ىأ هيدان عد اف ىلاعت
 ا ىذدنلا ىف معجي موشلا تو دنو لدم تردتاو ”ىدن هي تو دنو ساما ضو

 1 ماشن مهن هايل لكب .« « نكساو ىدانااه هو دامو رمش لاه

 ا 1 اوتو و
 | اهف تع راذالبالاتدنو تيكساانبانع ايط-ناكاذاف كلا «”ىدنن الفاضي لاغو
 ْ | ية هتولارذبدت اهني تنوانأ اهني دنأو لثم تذنتو ةيدامن ىهذ او دنو دان لاعل او لهنلا نيب
 ا 1 ةدبع نةمةلعلاقو

 ا توكرف هل>ر ىذنملاّن أف # فمزناف ض ..لبا نهد ىلءىدارت
 | جرو ان امرركمام_هدح أ لاَعف عسر مومقترغلا نم نامح مدتخاو 5 'ىممالا لاق
 أ[ سنلا ف عزنت أ ماركقون ىلاو دنت ةقانلا ءذهلاقيو انا.خىدنمو انمهبحرسمموانت اسن
 || هب رمش عضوم لوي « هسض#ث نم هنو دن ة مدر #5« لاهو لدالابرش : عطوم مع ذاانةودنااو
 3 | .ةغانلا لاق. ههركتئثد تر دناملاقيتاب زل |تايدئملاوءامملا بلط ىف ثعترال برق
 توسل باهذدعباذياىدتلاو ىدملا لمدن ةناغلا ىدنلاو يي ههركتت نأ ءوذد تي دن ناأم
 ْ «ىءدالاد ثنأو توضلا ديب ناك اذا نالف نءانوص ىدنأ نالذلاةد

 نا.عادىداني نأ توصل .ه ىدنأ ّن اف عدأو جت دات افف
 نالفود ماريسخراك ناك اذا نالذ نم ىدنأ نالفو داو ىأ دن ل جرودوملا ىدنلاو

 رطملا ىدنلا ومضشلا ”ىدنلاو هباصصأ ىلع ى3 لي لة:الو ىنعستي ىأ هءامصأ ىلع ىدن
 اردةوذن2 .ىفىدنلاىلعت .« :ىدئلاةيريضيدزفلاتادءااروثك : :لاقو لابلاو
 لاقو .ةيدنأ ىلءعجيدقوءادنأ ىدذلا عجبو مصل ىلاسثلاورطملا لواالا ىدنلاف
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 ىأ ةرهشلا نم اييضق تمد أم هلوصأ نم هتعطق :رصشلا تروغتسا ديو ولأ ىريسغ تمغنأو

 ىذلا باص-لاودغلاو ىلهعطقا ىأان هغ ف لابو هن عساباو نصفلاةاضل او تعلق ْ'
 ةودااو تاواذاةءاصبسلا تون أ تكلا نبا ىكحو راجعورح لثمن عه او.ءام قار 1

 لاهو ل.ل هواعيال واجن هنأ نظن ىذلا عفترملا ناكملاةالاو ش

 ايجان ناك أيمان ولزسشلا نع . ةوصنب ناكن امعنلااب رتملأ ؛

 أ لانو ءاوامملا لدم ىطقتلاءاوضلاو قرغلا ةفانمماهسك اذا ةمه: هضرأ نالف حث لاسشيو
 أوصنلاو ةعسىأ ضرالا. نءةوان نالفنيبو نب ىنارعالا نا .« هشماومتلاذخأتزهو

 ا ىأ | وجاشتو موغلا ىبضناو هتجان كلذكر هنرراسعأ او هنوحن لاقي نينثاعب سلا |||
 "لاهو ى وصلا مسالاو كتاجانمب همدصخ اذ ااشبأ هنأ اواوراست

 عرولا ةماثملا هييهيالام ه٠ ىفلكت اهفناهب وهخلأ”تبف

 امناواضر موق لوةناكمهلعف ىوممل اامناو ىوصضلا مسه مولع ىو هذا ىلاعت ةوقو
 لاهو ةيوقالا عهاوهراست ىذلا لبعف ىلع”فلاو مهلمف اًضرلا

 ه.شرالا بارطضاموقلابراطضاو . ٠ هسأا اكم وقلااماذاىفا
 « هن صونالو ىنيصوأ كانه 0

 ْ ءادشلا أك 3 امحن او هلخ ىلا عت هقا لاهي دصلا لثم ةعامج "يذلا نوكيدقو رئي الا لاه

 |توهض لاقي قي رظلاو د صةااوضلا (اغ) ارددموامساىومهلاو ”ىفلا نوك,دقو

 ظ هلل دعى ا ىرصب هنعشمفأ آو تفرض ىأ هلا درضب ثوقو ل دص:تددقى أكو

 ىنىغأو مقلاة .- [نىف تملأ اذه اريض ىأ و ثراحو ناهترب ز ذل ءامق ٠ رعاشلالوقوأ[#

 ًاداقعالا» ا[هتنالاراص مت لصالاو هاذه لثمءاضتنالاورسيالا بناملا ىلءدقعا ىاهرغس ||
 ات طرع ىأن كسلا هقلح ىلع رهخلأو هتضرع ىأن الفا تدصتناو بجو لكف لدملاو

 | مذلكل!ٍبارعاوهلاو هباملابتقلاةيضتك ه لاهو ىف ةيعنت هعطو نع هتمخو ْ
 ل-.لقوهو زئدباسه بشفةريثكو مغ ف تورظنتل مكسنا لاق هنأ "فبارعأ ن ع ىحو "ىبرعلا :

 افداوتمو اسمو ىدن جلخ فو نلوقك٠ املا ععبىفتءاجاذاو اولا هذ_هلثمىفةولاوب

 ةديسعو أن ءءاضأ عيلباو نمسال قزرسكلا ىنلاو برعلا نم موقوهغو و ”قبحو ىدعو
 1 نروسلا عدت تءاكتج ةلع' نب ها ميت نمد عا ىهو نيبهلا تاذ ند للغ_ثأ لئلا فو

 ٌْ هيكسما لان واما كفا همواسف ىداصفالا ريبجنيثا اوحاهانأف ةيلهاملا ىف
 ئذق ىجح اهرواسا يدي ةشالف هيكسه ءأ اول لاو رخآ لحم هريغ ىلا ر طن تح

 كاذ ف لاقت برهودارأام
 تاهطخاهساراءاواث طخ ٠ اهلقمينب سس ةثاولانمعتاذو

 تارت ىو ذ نع« نم نيروفنب . امهطالخ تدرأذااهيدبت 3و

 ٠ تاتبريشب ارفص اهتهدرو .ى. اهتعمملرتنمتاليولااهل تالكف

 ْ قالعف نم كت فلاو انعم« ىلع .٠ ةصحصشا كنيس هلا ىلعت3_ثف

 ٍ لد دارش ناكف كت اؤخايإ وهيل هلا ىلمهتنالوسر 4لامقفا اردبدهشو تاوخل أم

: 

 ىف حام +



 ء(اق)» ه(نرنلال ن٠ 066

 ش تنجم ا ماب اكباةعلا ىبنت 5 ةمغطن بوسلا اهل فيهللا بص

 أ لمعيولاذ!فيساابنو لوقا الك دةمقحن ري لعفلانا ىأءاننالان 2: ا و
 | سوقلا ةانلاو مشارف كلذكو هقفاو ماذا لزم نالفب منو ىشلا ن نءىرصبا.:وةرذلا ىف
 | ”ىبنلا تاع ناف ضزالا نم عسفتراامةو امنا تاواودااو تفاحت ىأاهرثونعتن ىت جا

 | هريغصتو لوعفم عجل يهثوهو زمهلا اريغدإض أف قادلن ارب“ ان فرت كن! ئاوتماذوشأت

 ”<ىدسالاةدلكن بفاضن قرير حن بس وأ لوقامأو ءامنأ عمطباو ف 0

 تقاصلاةورذ ىلعموة» 0 هنأول بعصا | ددسلا ىلع

 د بئاكلا نمت ىبنلاناكم .٠ ىصاساقاقدامتر عضال ..
 ْ | ماك والود ”ى 1و لستم باندا ولا "ىبنلا اهلل اة باور هل أوحو لوج بئاكسا اقف

 ا |( يثاكسلا ىف ىذا! لمرلاكريضي ىتحدل له ستل هللذب ل بج وهو بقاصل ا ىلع ةلاضو
 ' أ رمشل اوريلن ا ىفهناالاءانثلا لئمروسةماثنلا (ا0) ”قونمهد-اونوحالا "قاوذلا

 ْ م12 هورك اذ”: ىأئذلا اوثانتو هترهظأ اوُمنربخلا توثنو ةصاخريذتا ىف ءانم او اعنجب
 | أ.هبئرقو هتبجنو ىرغ تخأو ةاكمقدصأ ورود ةمتاخخو دود ءاهغاذكنمتوهخ

 | لاكو لعفئالةلوقرهذأف ككل لب لعفنال أ عملا دبي كيصتنم وءلاقىلاعتهلوق
 | كوربل ةءلو كندي لاو هنال قر هطاف ص رالا نمةوحخ ىلعلءف رئاك كمت :مدهش عا
 | |0011 ا ةةمتاوتسانال دق: ترسأ قدوم ايفان تريخو

 ا . ىتعالال زوقو «اهانأ امحان و ةمد أن هه لافو حت ريعيل ١ راسبكر

 لاقيالا ةعيرس جاوب 5 هكر توكل ءمالا عطقت

 أونبوا ودتساف يو دسم ىفجترفاساذا ثي دما ىفو ع رس[ ىأفقسأو عارس ءاوقب ىأ
 و ءاهلاهتمفدمت -ىجانمهلاةيسنلاو بر هلا نم موق ب.بان

 1 ا لافو هديكحجوذتما

 2 دهعثيذس تام اكلا رك « .هئمتدسوفادلام تو
 ىأءاغأاةءاودبرشو ث دس أ ىأ نأ ل اقيو نطبلا نم حرذعامودااومرعج عبسااودخو
 ٠ غو أوما عضوم حس ىأىفتساو "ىفدالان ءعردلا ةسسقل طتاغلا او هما

 لاهو سوقا دم ىأرتولا ىنتساو

 رتولا تسي رسعالاةسلجا هب اهل تيزاسو ترا 2

 ْ كاوقد ءرودةمادلاو وخان مني راصأاىفام حرت هنال < يسةااراتوأذذ:ىذلا هاصأو
 : هاه ةرط نيف ض بط اي لاهو هتنلسا ذا هرغأو «نءريعبلا دا تون

 هيراغو ماش اهتماك ضرع 0 هنا دلحلا اه اهنءاوجغ ا تلقف

 | تاشفالا ىفاتخا اذا هس سف: ىلا ئذلا فمش: بر#علا ّنالدا لا ىلا اهنل!فاضأ ءارغلا لاق
 ىنالفو جدوهلان ادمعامضا اواضيأ روسةءاحن دال او ةرخ الارادونيقيلاقخ م-هارقك
 بطرلاا وباصأ اذا هجبو لك ف سانلا فتساو "ىسقلاو ىصعلا اهريش نم ىيختسي اخ ضرأ
 ! ممل و .ردمشلا نوم ترو لاق انمطرتطقثلا اذا :اضإات صتما*يممالا

 أ

| 1 
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 أ

 كي و
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 ىنونام ة.تفباها-أ نم« نويملا د.عناعامل تمحو « ىنول حام ذ |لمقاهتقلع:
 ص مع ءاةانمو نأفاعى زوم وموسغ ننام لاقي ديزونأى شيتلرد تح فورظتاكأ ٍ

 ةيسنلاو ةْعا ىهو *انا ءاهماعت كنتو ثدنأتلاءاهلاو ةْم دملاو كم نيدةعازخو لذه ناك

 "راح اربودلاك رصقيو طه نب مية نب ةاذمديزو ةفعباط نبدأ نبةاذم دبعوت ىوذماهللا ٍْ

 .يتنبااناسا بف ءنشلا ىلع هب ةءاأ هدبعنب متلا نأ لدالأ

 ةوموم هل-مأةاموملا حارسسلانبالاق زوالا ىهو ىتاوملاةدحاوةاموملا (اموم)

 جتفلاماهملا 4 هم ]ب اهلبقامحاتفن اواهكر هتلافاأ ءواو تءلق فءاضموهر ةللعف ىلع

 ملامشب ةاهملاواهضاس 9 اهموه# تهمدقو تاوهم عه او :.ثدولا ةرقبلا ا ىهو ةاهم عج

 ةبطر م هنلا نمهرياظذو حبارسسلا نبا ن نع ىفم عجب اوءاملان مهوهو ةقانلامحر ىف لفلاءام

 ىذعالا لاق ةروليلااضيأ خفلايةاهملا ورشعو ةرمشعو بطرو

 ديزتسد لبقملا ىطعت اذا 5 "ىرغ ماهم نع مادو

 ووعمذلاءنيللاو عم هئملاش.ءاملاريثكلا قءقرلانيالاوهملاو تاووموتامهم ىلع عم مو

 دود_*ءاهملالمالتا لاق ةقمق .قرةوهمةفطذو نبللا ةة.قرةاهم ةقانوانأ همهمأو 0

 ديزهنتم وهم ْنضسأ « "جا ارخص لاق قءقرلا ف.نلاوهملاو حدقلا ف نوكيدوأو بيع

 ةدي دل !تمهفأو للا ىلءهامأ ىف ةغلئهمأ ىحرتلارفصو سدقلا دبع نم "ىو ا وهمو

 هرخخ ىلعءاهمأمث * ةضهان شد رنمهشار لاقو اهتددحأاذا

 090 هتمجأو هني رت سرفلا سا ااوياسلا يحمل 0

 ىأىأتاف هّسأنأو تدعب ىا ىنعماب أهنعش أنوهْسأن (ىأنإل (( نروثلا 0

 ةغباثلا لاه .دنعبلا عضوم ا ىأتنملاواو دعاست ىأاوءانن' ودعبفه د دعأ
 عساو كنع ىأتنلاّت أت اخ ناو ه ىر دموه ىذلا لمالك كاف

 ةرسكلا عبتت نو لو ف ىلع ”ىؤن ع-جلاو راطملاءامهل> دبالثلا ابلتا لوح ةريفس ىؤنلاو

 تيانهنم لوةئرانآ اوراش الثم باقل | ىلعءان آنولوة.فةزمهاانومّذةي مث "ناو ةرشكلا

 لياولنادثنأو اون

 عاضالااهاسعأت اذ . انتارعنصلاسانظتلااماذا 00
 ةّمرلاو 3 لاه هلثمى أسنان تأماكلذكو

 رثعدملا ىأتملاواهي را » رثدلاموسرلاكتقاشواسم ه رمضملا ماقسلاحاتعاف تركذ

 لاق ىؤْنلا ىف ةغلةزمهلا عفب ىؤنلاو |
 انيلب قوما باذشأو .٠ دامرىؤنو ةمسندقومو :

 تقئواذافاديزرل-ةم هن تلق هلع تفقو اذاف هحلضأ ىأ ني ْزةنهنم تف اذا لوقت

 هتفند أنآ هتيدناود_ءامتوفابجت ىأوبذإ قعئذلاا 09 هرتلقهدماع

 ترحل ف ةهئاغلا نع عفدي قدصلاّناىأد.عولاال نع ىن قدصا!لثملافو ىنفننع

 ةيؤح نب ةدعاس لاه ذو ههمربغ ىذيوه دس ءونأ لاق ديدهتلا نود



 .م(انم)» ء(م1!لسف)و ه6
 يبس بج بوو مصمم

 |نونلابني اكرم تيكسلا نب لاقد 5 اىلا ف.ض أ اكمموه لاس ةب مع ال .ةاكممو“ فالكلا ١

 0 لاهو ةغاوهو لاكمم لابو لاق زههي الوردي نفخألا لاق ةغا|إ
 ١ لي ريجو لاك.مرمصتلا عم همف 5 ددمانل انة ردي مونو ا

 | 2 رءاشلالامالي وطهعمْكشاعأو هب كتم ىأ كيد. -هللا كال لاقي 69
 ايئاجرنودهقلاءاضق اخ ٠ ةيق-لالمأنأودرأ تنكدقو

 تع ى أ ايببح تملقو اديدج تاب ديدملا سبل نإ لاقي وهنمتعتمقسا ىرع تم هلتوأأ

 حيران راو السر لا مةوالمهدنعتكأو هبت هنعو ٌكرهد نم كنوالم|

 || نمتى وهاا"ىللاواهتمامةوالملاشيءار ةلاا هاك واو ةئامو ردد نمةولمكلذكو

 | ىأراهنلا نم ىلع ىضمواليوط ىأ ام فر ههاو ىلا عت لاه هدلان ءاملم ماه ؟لاةيرهدلا
 أ ناولملا فلتخاامدلعف أ ال لاقي رابهنااو لمللا ناولملا رءاردكصااروصةمالملاو "هل وطةعاس

 اتيلأد هللوطودلومأ ىأهلدتا لمأو تاطأ اذا همغىفهتءلمأو روصةمالمد-اولا

 | نكرقلا اههيءاجن ان دمج نائل مأ هال أو ىلع باكل تدلمأو هدرق ىف 4 تعسو اذ اريعبلا ش

 ا هيززوبىذاار روصطقمانملا 4 انم "ىلع هءلعنأ هلل سباك هتيلقسا و
 ظ لاقو ردقلااضيأ ىنملاونملانم مصف أو هوءانمأ عوباو ناوذم
 | ىنامل اكل ىءام تالت ىتح ه لافو ردقىأهل ىنملاةءو » نان' د-هلا انمىردأالو تيرد

 | دهاحم شي دس- ىفو اهتلباقمك أن الفرادانمىراداضيألاقدو ردانقلا كلر دقي ىأ

 | لوقامأو هقاذجو هريصق ىأ ع مبسلا نيضرالاو عيضلاتاوجلا نمءانممرح مران ا

 ْ ًاردصلاب*افتكاةملكلا رع فذ هنكاو لزاتاادب ب ريف « نامأف علاجانملا سرد «ديبل
 لح رلاانمدقو نامه ىدولاو ىذا او د دم وهو لجرلا» ءام”قملاو ةديبق ةرورضو»د

 ظ ىأ ىنتساو ”ىنملا ىلع ءاساابو ةفطنا | ىل_ءءا) ان ئرق ىع”يغ نم ىلاهتهلوق وقو ىءعىؤمأو
 أ ةمنمو ىتملاةدحاو ةينلاواانملا عسملاو ةرذقمامنالثوملا ةدئملاو ”ىنملا حج ورخ دتسا
 أ سخنيواهابا ل_فلا بارضنيبام ىهوال مأ ىب هم مقالأ هيف فرزعتي ىلا ماالااضيأ قانا

 | يتمادقو اهتدثمىف ىشلاةد اهلا مح نم اهدءاسقلاهيف ريس ىنلا مادالا ىف هو 'هلسلةرمثع

 ةكضم فص ةقرلاود لاف لفل

 ا اهلملس جوت نام تءتاذا . هقتعاعفرفتلوجوش

 | فرصي ركن مودو ةكع عضو مد رودةم مو لف اهفراسقد نآريغ نم ءخردنلاب لماح ىهلؤ#

 | عفجحإو ةمن :مالاو موغلا ىمأ ”ىيبارءالا نبا لاو سنون ىماوبأ اذا موقلا ىن:هادقو

 ْ | مهنمو ىلاعت لاق هنأرقباّكسلا دنتو ةمشقت ىرب_غت دن هوئذدلا تدنعهنم لوشن“ ىنامالا

 ْ ( ثد داحالا ,نالذو هتسنغئشمأ هورئثاذه لاق. و *ىنامأالا باح انواعنالنو أ

 !| كدنماللاقيو . هَسسلَس !اذا هتدثمو هتونمو بذكلا اوهو نيملا نم بواةموهو اهلعّد في ىأ
 لاقو ؟يلو اطال ةانامملاو ل ءازس لي حل" الىأ كتواتم

 ا ٠

 ْ فئانلوملا ىلا اهلا ه٠ ىنتافرارهاهيف نكيالاف هنم لست لبالاذخأيءادرارولا
 أ درع وأدشأ أوراظتتالاةانامملار ]ف ام ىأ:دئاز ل.س يفءاءلاو

 ها فازملاهلافالس
 ا حملع



 ظؤظ *(ان)« « (ءابلاوواولا تان ه

 لءفت ىضقلاو هنذفنأى مالا تدتمأو هملعوش«صأ اذ هودوعدلاو دوقولا لءاًوْضْمو

 ١ زحارال اق هئم

 ىضقااونيبللاونّرقو « ضعيلمهطءبماللا ىدهي « .ضفللا دعت كئاريس مضأ
 رهلا زوصقماطأ ا( الم )ب ههنا وذم ىلع وضمن سحاذاق ه لاقو 0

 ىلاعف اياطملاو ث ونورك ذب ع -ود-او"ىل طاواناط[ او“ ىطملاة:دحاو ةمظااوءالعمالا

 وادشنأو تثاوتوركذت دا لئيعلاوأ لا اب رسايل انا

 ”ىلهاح ”ىضاامورةمْنب ةعس رديز

 للظالا اد ىلا لالكلاوكشي 95 هسعب مالظلا تا ةمطدو

 قرئاختا ام اوهو ةطمطا اخ نم ذو أمىطتلا لابو ىلا ف نيديلاةمورتذتلا ىإ املا

 لاه شضشقتلا نم تدضقو نانا |نم تدناظت ل ثم وهوذدم ىأ ططقن هنال ضوحلا ل فسأ

 ْ هفنلا ىراهلاعجارحاش ٠ لملك ل وغتطتدن ةيور

 تذدماذا اوطع م وقلانتوطم لاقي لا وطملاو ءاولغلانز زو ىل-ء ىلا نم ءاوطملاو
 ولأ لاهدملا ىأوطلانم دوخأ ءوهو لاها هريس فطٌت تلا ةمطملا" ىمصال !لاهري يلا فوم

 اعانلعس ىأاهاتم ءاهدما”ىومالالاقو ةيطمامتذ ذا ىأ اهتمطتماهسنم لاقي ديز

 ئثلاوطموءارسوورج ل.هءاطم علا 'دل_دذااقذ_ءرس كاان وطملاو انااطم

 لاو هبحاصو هرفظأ

 مهما هعمدر اج نيعلا ةربعو « مع راهنلا لام دقو ىواطم تد دان 7

 :؛ ' اهريفص ةاربلاد املس ملا

 .ناقرأ هل ناكاةثمىاوظدو * هلمخأ قمتعلا تدبلا ىدل لطف ١

 داو ى.ىفلك اينسؤملاتْب دا فو ءاعفالا داو ىبألا ) مم )إل ىاسانلا |

 ةشلاو ماركا ق وو لالللا نمالا لك اال نمو اَنال ل ةموهوءاعمأ ةءبس فر ذاكلاز

 ضزالات اذن نمسا اضزأ ىملاولك [فكولك أنبأ ن مو لك ًامىلا.الرئاكلاو

 لوةوعم ةدحاولا نوكتنأ ه-ءامقو لاق وعملا اذه لكس لذفا ا نطرأ ادادسع ولأ

 اهلخداذ!ةبطرلا ةوعملا دبر دنء ا لافو *لذتلا تعمأ هنم لاش ”ىديزيلا لاهو لاق ما

 3 رملا كلذكو باطلا ىلأ نع ء سنو هاك هنواح فمسأ !توم ٠ امم) سدملا ٌضعز

 كلام كن امص نص ىأ كلام لو ةم اذه قماذير د نب !لاق ملانسااقماؤلا ع تسلا

 اوكموكماكم دقو ريغصلا ىف ةذخءاكذناو ”ىكاكملا عجب اورئئاط ديد لاو ا 6

 الخ رضن ةرتمع لاهو ةيدصتواكمالا تلاد نءمهتالص ناك امو ىلاعت لاك ةصءاكمو

 ةّحوةفم تناك اذا ءاكموكت تملا“ ردت تكمدسعوبأ ه لعالاق دش كمئصب رفوكت *هنعظط

 حامرطلالاه وكما كلذكو هوغو نئرالاو تاءئلارحر وقم خفلاءاكملاو ْ

 ماسشوأ لثتنمىفاظنق ٠ ةش لوك نم دب كح
 ديرب « لدّدَلا مدي ىقلاك هرعاشلا لوقو هتنكربهئمع كح اذا سرغلا ئةو ءاكمأ هعجو

 نما تفعت بوق دعي لاق لمعلا نه تاجم ىأاكماكق ءدب تيكمو عيسنم او ؛ئنوتملاك

 5 حاس لقول

 سس



 ٠ (ىذم)# اه[ ىلا لصنإ # "اة

 ١210| زلاو كبانلاك لطرالا لعام هك واذا هيدسبس رتل ىرمو "مضت ةورسكملا
 ىربام ىلع هنورمفأ ىلاهئهلوقئرقو هده ىأ هق-ءامو : هر دس: ىأ هب رتتو باصهتلا
 | كنالذ ىلامتدل اوقاههبكرقو مظتذقو ك ثلا درا او هل داج اذا ءا ع هيرامأ لجرلا تيراضو
 |ءارتمالاوطلغ مضل 'ورمسكلا الا همف سدلف ةقانلا ةب صامأوناَدْغل امه بلع لاف همم ةب سه ىف

 ساسقريغ ىلع ئزو صايملا ةبسنااو داب مساو ىو ف راقلاكلذكو يف كذا الاف
 ىرورملا عهلاو 'لءوهف ىهواهتفئثال ىتااةزافااةارورم لاو سامقلا لع ىو ص بوثلاو

 دب رامىهتدكسلا نبا لاق ةيرامىطرقب ولراب هذ أملا فو ىرارملاوتان روزملاو
 هوةبلعثن هثراحنب ةعس رنب وربع نب فو عنب ة-ئفج نب درع نب ةياعث نب مقرأ تب
 هلوةب ناس ءانعىذلا حرعالاثرحلا اهنباوءامسلاءام ىهاع نبءامقي نمورع نب ءاقنعلا

 . لضفملا عركلاةيرامنباربق ٠ مهيأررةلوخةنفجدالوأ
 || ديالو ةيزم هيلع هللا_ةيتهليضفلا ةب زملا( 1م ).ءاسملل ا ةاطقلاءابلا ديدن ةب راملاو
 لاقو ئمنىمأوحابصالا ضمن ءاسم الاو حاسما فال ءاسملا (اسم )لعفهنم

 ظ اناصو ىب رائصصريالاب "م 'انصصمواناسمم هلل هلا ْ
 هب راجفصي رسشلاورمالاق اذيأناعءضوءونار د دما مهو

 لّتتميشار ىسمةرانم « ام اكءاشعلابمالظااءىضت
 11 لاقو خملاو ىسملا عسالاو ايف ىسعث مح هةعموصدي رب
 ظ انام_سءهتنتأو ةغلزمبكلاو مذلابةسماخ ىسأ هني لاقيو « هعمءاسقبال مصلاو ىسملاو
 |[ سم أ ىبسمل سهأ بسم هدنثأو مول لك ةمسسخأو مو لك ةدسويصأ هن او اسمريغصتو شو

 ءاسم لاقي طملا قهانرسفام ىلعم-رلا نم ةفطنلا يارا ىمبملاو .ءاسملا د بنع ضمأ ىأ
 تيرخأواماءتوطساذاةةانلا ثيسمو « ىساملاوطس ْكَمُأ ىلعوط سن « لاهو همسك

 شسفخالادشنأو هلئمةسشت ىشمواشم ىشع ىشم ا راهداو
 جدرالا فاه ىنئراصتلا ىدك « اهماعتىدقرفتةب ودو

 ساكس امج همفتشقو ى_هعماشمأ واض هاشم و ءاد_هيءاضقف ىثكال او ءرخآ لاهو

 لاهو اهلنرثك اذا ةشاملا كل ذكو اه داورثك اذاادود م ءابشم ىدَع :ًأ رات مو
 ًاءاؤدااوهوامشمو او شمتب ريشودالوالاةريثك ةيشام ةقانو . ,٠ علمهلا عم ىنمتالتانشلاو
 ةيشاملاوءا اودلافا.شمأو تشقسا اضب ألاسقيو ىدملاءاو د تي رعش لقتالو لهب يذلا
 لاهو ..هتيشامترثك اذا لسرلا ىشمأو ىئاوملاعهجلاو ةفور عم

 ْ نوئماسن دإا نع هلي ةتس ه٠ ىتمأو يرثأن او ىتن لكو

 هذان ضمئذلا ىذم (ىنم) !هيذفن ىلع ماسال قلاءاسنلا نمءا ومالا( اسم ]إ

 ربرج لوقو. ذه: ءاضم مالا ىف ىذمو
 لّونئالوغّن من« ىرتاموبو '» ئنامريغىرولاني رايامؤ.ف

 فراا ىر “لئلا فرا ىر ع نأرع-ثلا فزو د هنال ةروزمضلإ لص ىلا هدراممتاف
 اوذمىمالا ىلع توّضدو ا..ذمىهالا ىلع تيضمو لالا هن الموج ولا عدمج نم ميسا
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 اود-و



 هغءالا ء(اضلم ه (ءامل اوواولا ٍبان)»

 تتازو" ىسقاهتم ىئئءسءو « ةمءاسع قص«رغقودوزامو ا

 لس اهلا حرطد مج هنأ سنون نء دو نايم نافوذحم سغخالا دنعامهأ

 ةمث عم ىفو ىثل هم عجب فاولاة أ ىملاثم ىأم لاقل لل ذدارأول هلال يقتسس هريغا خد هوأ

 ةئامتواص اذان ال يغَتَأ ءًاديزونأ !ةمسهبأب او هلام _اوراصموقلا ىأمأو: 5 :

 | ئأهلاقيو ءامأومأتتمألث.تحاص|ذاءاومؤغ وذسلات أ هوةناماهتلعح كلاهتيأمأو ظ
 | ىأم-منبام ىأةدقو» سحدلا ف ىأمنمنولتءرو م حالا لاق .دسفأ ىأانأ :مهتنام|

 سي او سما لاه بلصلادمسوةلاعزنىف ىةلاو هن ددمئذلات ودم ( تلد

 .هرمس ىف عزنلا ىتونق »و ةدراوشحولاهتأف ١

 ءانواول'تراصو ميو نيمو عفاضي أ اسوا. هممت اوت مو م هحولاخ (اغ)
 1 *ىجمدالادثنأو لعفلا مال قولا ايلا ىف تمتد أف اهلبقام ةرسسكلا
 لانمشلا عبرةزجم ةفيعش هيفةقا ىهماو هدم لعفنا ىمناو «اضمملا قزولاتء أك

 زحارلا لاك مالو فاأ اهل > دئالو فرت ال ةفرعم ىهو باصعسلاب يه ذا منال

 جاجرلا هيقبترّمدف .ه حاملا و تركيدق
 هوحنو <قملا اهبلازب 1 قرخةاعمملاو رظملااهةيطاذا ةدحاو و ضرالا تكرلاسةدو 1

 ورعوبأ ف دشنأو .بوةءيلاق عضوم مساوو أ
 اهلالذأ اوحئابرد اة مسشلا|ىتفلا دعب ة شما ىريغل ا ْ

 زحارلا لاه. تٍجّوكو هنمتأ ًريناذا هنم تيخمأو ئذلا نم تيت (اذإ) ظ

 هضيشت نم ضآ يش لظ نم هيحتفامعتأميقارتلو ْ
 نع اًضيًأرصبلا دمر دبقورصيلا ىدم ريف او طنا لاشي د ب ةياغلا ىدما دم ( ْ

 . لاهو بئاصنهل تسل ىذلا ضو العن ىلع ىدملاو ٍبوقعب |

 تايدم عهلباورسكس دقو ةرفشلا مضلايةيذملاو ةيدمأ عجلاو اضاف ىدملافل_.مأاذا

 نيك ةااىذللا ىذم )لدا اريغوهو ”ىناشل ازيفقلا ىدملاو ةبك هانلقاكىذمو ْ

 فاالاءذمأو جفلاىلجرلا ىذم هن لوقت ءوضولاهمقو لسقتلاو ةمعالملا دثع حب رخام :

 ناميالا نمةريغلاثيدحا ىو ةاذامملاءاذملاو ىذقنىتنأ لكو ىذعزك دلك لاق هلثم
 مهدي ىذاع مهيلذع ءاسذو لاجر نيب لج لاعيصيأود بيو وأ لاه قافنلانمءاذملاو |||

 ىرمل!ىفاهتلسرأ اذا رغم مان تلو شم ياو ىدولاو ىذملايوءال' لاه اذ عد ْ

 عب 9 ردلانمةيذاملاو ضرالا لسعلا ىذا او ددبعوب أهاكس هت. ذماولاهامب رو:

 قاحلا ىفانهتلوهشاهءذام ردنا ىعستو ة#ةملل "ل عسسل هي ذانملا7 20 ا

 0 سو و رب ضس ةراورملا "عد ا ْ

 ظ ةقانلاتءصو# نسوسوو سهو ”ىريخو سأآو «ىشعالا لاق 2
 ةقابنلا لهن ىلع ”ىرملاو اهنيل ةدىأ ةسفاينلاتعأو: رديلاهعرض ته ماذاانرمأأ]
 ًازومهمري_غرهدي ذوألإق عملا ىلع ردت ىعلا ب ملاقدو ”ىفاسكلا نعنبللاةريثكلا |

 ةيبرملا مس الاو هريغوأ طوب ىرمجا نمو دذعام تججرختسا اذاسرفلا بويقوالا نم عجملاو

 سل سس سس 2 سم م سس م مم ملا م م سس سس لس مب مس سس ل



 ' ه(ىأم)ه ٠ (ملالسق)» 2

 [ىذلا عجن ؤاللاو كاَذكلازيالدرفنملا بنتحلا لجرلا ىولالاو هن تيهذ ى1[برغمءاقنع |||
 | بسنلاو ضال فنيئاللاو عفرلا ف نوااللا تال ثالث هسمقو نيذملا عع هظفلره غنم
 |ممنالر غصيالوءاسنلاو لاجرلا هيف ىوسسي لاح لكى ءاسلا تايئان ىاللاو نونالباللاو
 |ءايالب رسسكلا»*اللا ءاسسنلل تاق تدشن او لاحرال نوب ذللابو ءاسسذا تانتالاب هتءاوتغتسا

 ا : ا
 | 1 رع اثاالرقامأو زم( نم مونمرزم هالو دمالو ا

 ا 5 ارءّمعق بانءلاةقلح ماثالا باي 5 مهاذا نيذااهاللارغنلا نم ْ

 | ةقيطا |ةنهلا ةاسهللا ) اها امهدح اءاّءلا ىلعو أ نيظفلل اف التخالا مند عجلا ازاساءافأ]]

 ( هلوقامأو تاطقل!لئماشب أ تامهالاو تاووالاواوالا عجب او مفلا فةس ىمقأ ىف
 | ءامهالاو لسا اىتشنا 0 ءاشدش نمورق نم ان

 | ضاالاواضأ عمبءاضالا لثماواعجوهدسعو:أ لاق ماللاريسكب ىوربو ةرورمضهدمامناف'

 | عهلباو ىحرلا ف تهل ا هنم لو ةءد ىحرلا مفىف نح اطلاهمقايام مضلانةؤهللاو ةاضأ عج

 | ناك اذااهالءاطءاهنالاسقي اهللا عجب اواهريغوأ تناكمهارذ ةيطعلااضيأ ةوهللاواها

 | نعت وا_ءاذااناموا دايوا ىهلأ رسكلانئشلا نع تمهلو ريثكمأئشلا ىطعياداوج |||
 ' وهل أئشاانتوهلو .هللع ىأة مهل: هيءاهلوهلغش ىأ ءاهلأو .هنع تب رضأو هرك ذ تكرتو

 | عام للا نءووللاب ىكمدقو ضع مهضء ىهل كأ اوهالةوء|ةمهن تمهلتو هبتءعلاذااووهل
 ا 5-5 . .8 ّ 010 3 .٠ .٠ .٠

 1 ا و هكرتاعأئشلا نءهلالوقتوادإو لاقيو :أسعااولاق اوهلذ ذك: نأ ان درأول ىلاءن هلوقو ١

 | ىهلدع رلاتوص عمساذ اه دع هللا ىضرريبزلا نبا ناكو هنعدلا ءوضولا هدر لليلا يف ثيدهللا
 ْ لوعف ىلءريخلا ن ءوول نالفو ىهعهنمو هنع هلا ىعسالا هنع ضرعأو هكرت ىأ هن لس نع

 1 لدمةنامءاهل مهو ةلوعف أ اهرب دقو ةءحعأ لونك ةمهلأ منيب لاقي وهألان مةمهل الاو ا

 نءلك وي زابجلابنوكي ضانيبلا ديد_ثصحلا هيشيئث.امللا (ىل )ب ةنامءهز تاوق أ
 تفضواذاواريشةمىأ ىثةمءادل لكأب وهوذيواعم ىلع لخ دثيدحلا فو دست ]|

 0 ءاملانع ةديعيلا ضرالارو هةمامالاو ةءاملا هلاك تلق ضا.بلابةأرملا

 ا ىأقتو عستد ىتحهتددماذاانأم هتيأمو اوأمدلخلات وأم «(ىأم) (يرض)

 ا لص وذدعلا نمةئامو هبلحلا تغيدى أولد« لاقو لغفتوعو عستاان زق ىأ# دلخا | ١

 | ياارسكحنوئمتلق نونلاوواولا,تءج اذ اوءاءاا نم ضو عءاهلاو يملاثمىأم ||
 |ناكلتاعملائمَتامم تاقولو سشفخ الا لاف تنكسلا نبا لاق مضلاننؤم لوقي مهكءبو ْ

 | ءافخالا كلذو نودس الو لادلا ىف عفرلا نم اس نوعشن مهردةثام لوب برعلا ضعبو ازياخا ||

 ظ فالآ ةثالثلوة:اكتاثموأ نيم ثالثاولوةي نأ هقسناكرةثاسثلثلاقن هب و.هسلاقد ||
 هوويسش م .نكاو ل جرةريشعو لاسر هثالثو ف ةعاج نوكي ةرمشعلا ىلا ةثالثلا نيبامّتال |||

 اي يعدخا نالوقهريد#:ىنني ونتلا,نونلا عفرو نيم لاف نمورشع هن الثور شه دمحأ

 ءدددامةريسكساءةلاريسكت ل عفرخالاو  ذاشؤوهو ٌسةخالالوةوهو نلسغ لاشع لعن ||

 رعاشلا لوفامأو. انوفءاملا نملدبأف ىدعو ندع ئه ”ىئدو ثم هلدأو

. 

0 



 3 _*[كول)#_____ «(اباوداولا باز
 اوقتلاو لاقي كلذ لك ةمج أ هيلعثدقل أ كلوةك يقل هيلع ت.ةلآوةةوملاموةدوملاهنلا ||

 هذخأيىأ مكتفسلاب هتوةلتذاىلاهت هلوقو لمقّسا ىأءاقلتو م افق ىلع قلتساو ىععاوقالتو
 لاهو ءاقالالثمردصماضيأءاقلتلاو.ءاذس ىأهءاّمان رسلحو ضن نع ضعب

 لمالاهنالتنعرسصقمو.لاف * هدعاومأتلهلريشتلتأ 22
 ”قشو » لئاوسلا كاع ىرجت ل تنكو ه لاقو ءاقل ا هعجبو هلا وهل قلملائىدلا فلاب قالاو

 ةعيرسلا ةقانلا اضيأ ةوقللاووةاموهذ لجرلا قاهمءلاَهب هولا ىفءادت وقالاوهل عاملا”
 ىتنالاٍناقعلاةوقللاو حاقاالا عيرس الفت فداضى أ اسيمق تفداصة ول لثملا فو جالا

 غلوأ كل هب ىكل )4 ىل) اهفادش أ ةعلة قات ه-ةديسعوبأ لاق ل ءرسك !انةوقالاو

 ةره» ىمالا ( ىل )هسا نالقب تيكلو « غلمالا مالكملاب كتلي غلملاو« ةيؤرلاف هب
 ىلا رضو دوسأ صدشكى أ لظو .ىهللا ةئبءاما ةيراجو ىلأ لجرو نست ةفشلا ىف
 ْ 2: لاقو ةرضللانملاللفلا

 بو ذءنارنشلا نمرسأ ب هاور يب هن كل الظا ا ىلأ اركش ىلا

 جوزتماث يدا فو .ضوءءاهلاو هلكشو هب رتلجرلا ةلو زمهاجرو ملا لثم هنول ىقلاو
 ىولو هتتفر-_.ملاثي وا( ىول ريشعل اىلا الثا نئبام باحصالاا ةملل او هم ل جرلا
 نب الاه نيواوب اوضرءتوأ ارولتن او ىلاعت لوقو ضرعأو لامأ هسأرب ىولأو هسر لجرلا

 رق دةورخ الا ىلءنيمدكلا دال هضارعاو مان وكي ىذاقا اوهام نع هللا ىذر سنع
 ارضرعتو أاهومقتفةذاهشلا اولتناىأ دهام لاو تلو نم ماللا ةموهضمدحاوؤاو
 هنيدي هاولو اهيف فلالا عمءايلا هةكر اذا اهئذيتول أو ارماذ ةقا:1!تولو اهوكرتتفابنع
 ةّمرلاوذ لاه هلطم ىأانامأ

 اضاةتل ا حاشولا تامر سحأو » ةملم تنأو ىف امل يدي زيا در

 ىرتلاو مهسؤراوواىلاعتلاه ةغلاسملاو ةرثكلل د3مثةمودالا ىف لارلا قامعأ تن ولو

 لاقو هيلعدت رث 1ىأ هناء وأو ىن*؟ىولتو
 بس ىلع ىول:اللمالضالا ه مهلزنيموةالكلم ركل :

 قوذ ىلعامباهصأ فطءتال ىأ ىولنال ىوربو اهيف مهىتلا ةّدشال هبط دج اهب رثؤيال ىأ

 للمرلا ىولو هيو لا ىلع ةفص انملاب سقت ل يفطعى أ هنءلع ىولمهاوق نم باسس> الا
 مب ولأ لاقي :لمرلا ىولىلا اوراص مولا ئولأو "ل رادع ددطاوهو هنطعتمروصقم

 ريغالاءاولو زنملا بنذلثمةقاخ فوطعمىولأ باذو ةيولال اعجباو نابولا مهو اولا

 اءاولمهلنيدقاعبئاك « بوألكنم تاياستةادغ 2 لاهو دودمم
 دوابااو مالءالا نود ىهو دراطملاهب ولالاو اياهحا تيتا لون برعلا ضدبل ةغا دو

 يللا نم ليذ ام لذ ىلع ”ىوالاو . ريدكلا انىوأ هث٠لوةنت فوملاىف عجو حفلا ىوالاو

 لاهو. ماعطلا نم كلريغلهنأبخامدي وللاو لبث ىأ ل قبلا قولأ دقو
 هب والا نماش دغف وق هيقنلا ةيقنلا تاذإ تاق

 ه.تولأو راشأو هب عملاذاهيوثب ىولأو هيبه ذ ىأ قب نالف ىولأو ةيولتأرملات وتلا دقو



 *(قا)»' «(ماللالست) ها
 مم لل ا وم ممل امم ف ييتصسم ريال يصمم ممم ١ ص م ممم م يسم اج مس مصل سمع ا

 |ةيجاطسو دل اطال: ةريئادو ةياسا ةاعللا( ىلا )ا 1 هلي الب اما
 | رجأ نبا لاقت هلقثي ىأهتاطلب قل لاميوديادلا |

 | 1 اءناكم مب رأالاذه انلحآأو 5 هناطلز امهنمىتاهتلا قاف

 | لاك ةهنقراةرشقلا م طعاانيبواس متن ىتلا ىعو حباصشلا ن نم قاسحسلا ل هغم ىلع ىلطملاو
 اهل لاقيو دسعو لاق ىطاملازاخط ا لهأ ذل ىف قاسعسلا نأ ”ىدقاولا فريخأو دس ءوبأ

 أ ّناءاح ىذلا ثد ب دارمي سفتو لاك ةرودةمرب دّةَدلا ىف ىهفاذه ىلع تناك اداق ءاسهلانةاطلملا

 اهبتىضقي مت ةعاسلا كلت اهراد_ةمذخ ؤياهحاص عشينيح هنأ ءانعملوق ود :اهمد ىل طاملا

 مهلوقاذهو لاق ناصةنوأ ةدابز نم كلذ دعب اهفثدعامىلارطسي الش رالاوأ ص صقااد

 ةفرع هراشلاءامسأ نم مسااضيأىلتاو رانلا ىللا" .( ىلا )ل. قارعلا لهأ لوةوه سلو
 تاوهشىأأرودةءاهاو وعلل جر م اعل )اانا ايبا راقإءانسلاو فرصم.ال

 كلاعلرثاعلل لاةءوهن دس عوال اةوعلو برعلان مموتةوعأو ةصر رح ةوعل ةيلكو صد رح

 ىذعالا لاق سعب نأب هلءاعد

 ".اعالاق. نأ نماهاىفدأس عتلاف 5 ترثءاذاةانر ةعشولت اذ دي

 اهبام لاقيوريج لاسقأ نم ليقوهدذ وذ ب مهديو ىدثلا ةأ-لوحداوسلا ةوعللاءاّرقلا ْ

 ىأىلتانجرخلاةرو ىلارعالا نبا نعدحأ اهيامهامعماسع سمي نماهبام ىأورق كال |
 | تعاأو ءانةيلاثلا١ وأدب ا ةتانيء ثالث اوهر 0 عملت اأو تينل الو أوهو عاءالاذخأت
 ْ ف توغل لاقي الطاب لام ىأاوغإ اوغلي اغا نادم :لسعلا ئعاتو عاملا! تب رخأ ضرالا |
 مهريغ بالكئ تقتال كأ ه بالك هريغل ىتلتالف و لاقو اضيأوغل ب اكسلا حابتوزيعلاب |

 )00000 ءءألاقو هلع اهلزواي رس كلاب ىناو ِْ

 | ناكو هتلطبأئشلا تيغلأو هنمرثك بارمشلاب جاو هب يهل ىأ اغل ىجلي هن ىئلاضيأ لاقيو ْ
 أةنغاللاوه-تمءاقلٌ ىأددعلا نمءاغلأو هركملا قالط ىجاي امهنع هلا ىضر ساسمع نبا |

 | نالاورقلا باص نيالو صان لئموهو وغل تاذ ةلكىأ ةيغال هيف عمستالىلاعت لاق وفألا
 (ش | 101 ا اة ييعبدلكف لج لوتكسم بق. دخلا ناحل قوغللاو

 لاهو أهرغصا اهرمغو أهي دف ليال دالو أ نم د ءبالام

 أ اراورلاةيداا فت يغاأ اك « اوذا”ىرملا اهننب كلهيو
 0 تهد لاهو اضدأ تاغلو ىربو ةربل ثم ىجلاهمجبو ضوءءاهااووغاوأ نا اهلصأ ةغالاو

 | لةتالو ”ىوغلاهل' ةيسااوءاهلابا_ملع فق ول 7 ىقلاءاتااءاههبشو انتل عشب 7 بمتاغا تدعم

 لاو ءاضاو فريق ريس ىش لكو ئشلا نم سي سالا» املا جاما ) "”ىوغل

 سيسخلا الو افلا ىل امدالو ه ىواظنف فيعضلابانأامو

 هس قآهق-فاغل هنمل وقتو لم قلاب رفاولا هقحنمىأ» اهتللابءافولا نمنالذ ىضرلاةد

 امقلو رصقلاو مضلانقاو دا ارءاسقا هن هتيقل(ق قى ١ ا١هتكر راد هتمفالتو هتدجو ئذلا تمفلأو
 ميلا لاق ةدد اوةءاقاوةدحساو ة.ةاوةدل_د اونا. ةلواناسقلو ديد.لا

 تاةلأو ”لدي نم هيقلأو كدي نمهسقا5 لوقت هتحرط ىأ هتسةلأو برعلامالكر انيس ا

 يي ص سو مب وبس يع مت صمصم هيا نس ع مس سر دم جم سب همس مم مس و ص ص سبب
 هيلأ

 ا

ْ 

 كي



 م18  همهئازفا «(مءاسلاوواولا با«
 رتسكلايئشلا لل(: ىنا ) ةيغادلا ام-أ نم ناهس امسهو ىتلاو امتللا ىف نالف قو لاسقيو
 لاق هذطمو بوثل اىئاو ناو قرعلا نم لبا اذا لعف ىلع شل ب وثاذهو ىدن ىأ امل ىئا

 اذااهلو-امةرصشلا تثلأورو رعصوهف دجا ذاق. خيصلاكرصشلا نم لمس ءام ىئالاورمع أ
 ءاسلا نم ضوعءاهلا رىئلاهلصأو نائسالال او- امفضختلا ةثالاو ءاماهتءرظقب تناك

 اههو”ىوذءرلا ة.نلاو هريغو ناسنالا نة ةمدلل|تدنم ىب 4 ىل ) ىئاوتاثل اهعمنو
 ”ىدن لدم لوذف ىلع” .ريثكلا اوءانلا تل ءاخلا اورمسكمهنأالا لعفأ ىلع ملأ هيلث ونامل

 ةفورعم ةمدللاو دكر دمنب ليذهنب نام وهو لل قونأ نامخلو لوءذودو ىلدو ”ىظو
 ”ىنامل ل جرو مالغلا ىهأادقو بوعي نع ارذوةؤرذ لم“ مضلاباضيأ ىو ىل عججلاو

 ىفو كذحلا تحت ةماهعلاو ب وطتىرلتلاو كل ذب بقاد مزاخ نب ىلع ملا ونأو ةردللا ميظع
 نيب لخدتال لالا فو رصشلا رمق دو دم ءامبللاو نيل, نعأو ابا عتقالان ءىهنثي دحلا

 لافو. ال ىلأامعلا تل كلذكواهتريشقاذا رابطرا ياا تراو اهمتاكراصعلا
 1 ل2 اهئادرقةسىلا * مهدرطفاصعلا لمهن ْ

 نملثملافو هتعءزاناذاءاطوةاحالمةتمالو ىطوهفهتملاذا املا لجرلا تمحو

 ىنبلا ( ىلن ) هنعاو هي ىأ هقلاءانل مهلوقو اوعزانتاذااوح التو لا داعدةفئلاالا

 ىحل أو طر يعيو ىلترسكسلاب ىلتدقو اون ة أ هاو ىلنأ لجر لوقت لطاب ىف مالكلااةرثك
 *جومملاىبلتالاو بكر َرالا لم ى رخالا نم مظعأ اهرتبكر ىدحا تناك اذاءاولتة قانو

 هلم نافاس لا اها ون جللاو لفسالا نم لوطأ ىلءالا ا هراقنمنال ءاولن باقءو

 اضرأ ىغلااو هتطعأ ىأالام هتملنأو هةطعسأ ىأ ى ىنععاهثمللأو هةمحنو لجرلا تولتدقو

 هاغللا مسال اوالول م ازين لك اذا اهلا ىنملن ”ىبصلاو ءاملاريثكلاب ررطضملا لمأتا |تع

 تا رشلابهمتاو بابلا ىدلاهدسانفلا ولام لان دل ةغل دل( ىدا )ل. *اذغلا لش“ ُْ

 هلوقفرءاشلاهبىرغأ دقر كيلع لاصتاك

 الا.تخاوكداؤفىفشقون « امهكيداوامدلاكذع عدف

 هيلع لح دأف ىذا هلصأر ”هلصبالا ّميالو ةفرعم”ىنبموهورك ذملل ميم مسا ىذلا( ىذا ))

 ذللاو لاذااريسكبذلل او ىذا !تاسغل مد رأ همفورمكسنتا هن ءامعزني تأ زوحالو ماللاو فاالا

 لاق نونلا فذ اذالاو ناذالا تاغل ثالثه_ةنثتىفوءاسلادي دشتي ىذلاو ا مناكسأب

 الالغالا اك كفو كول الدق.« اذالا" راو لطخألا
 نونلا فد ىذلاو راو بصْلاو عفرلا فنيذلان اغلا هع قو نوذااد د ::تاذللاو

 دلاخغأانم ولا لكعوقلا مه مهزامد لفي تااح ىذلا ناو, رعاشلا لاق

 تءأراذاملوقتكنال اذدلصأ نأ مهطعن معزو نو ذل !عفرلا ف لوب نم مهنمو نيذلا نعي
 ا

 اًداوانرحاهلضأ ن وكي نأز زوالو ةثالثةءاك-اانالدسعب ادع و تدار ئذلا ام هع

 000 كلم ااوقوو دتيطعألا رة لد .نثا اق ديال ثنلاو جفلارارذللا ذلاربغتستو

 رعاشأ لوقو 50

 انيذلا عدأال نهَرءاَسأ نان نمىاوالا عدأن اف



 اهي/ىقالو اه (فاكلا لضخإ» 0 معو

 | ىلع عم توغل مضلاب ةّركلاو رديوةردب لثماروصةماضي أ اوكودملامءا ركم هل اوبال بشن
 ملك ةناسلاو مواذكنوكبىك لوقف اذكتلعف لكلوقل با اوؤبة فقع كا امأو اوك

 | كك ناوءاتلا ترسسكت نا تدكو تدكسهالا نم ناك لاسةدؤ لهم ملا لعفلا بصتناو
 ٍِ 00 ولأ كحو لص ولا ىفءانتتراصامناوءايهايفءانتلا لصأو تحف

 للتو وللا ةقانلاةاهكلا ( هك فت ولا ىفهمللا ةءاكهك لانةيوءاهلأب همكو همك

 بد-عو ىشتاراهنم دمتالف # ةنم«ةاهك اهنم تضر ءاذا

 1 لبج مسا ىهك أ ةرذدو
 || اناالىالوءاطاوةد_ثدع ىأى الدعب كة لعق لاقي ( أ 0 4( مالا لبستت )

 || ثالثة نكرم ثيدحلافو ةدشلاءاو'اللاو سلمأ لح رلاىأتلاو هلئمىَأتلاو أطد ٌىأ
 ١ | عمبباو ىثحولاروثلا اعلا نزو ىلع اللاو راذلا نءاباج هلّنك ّنهماو ال ىلعريصف تاب
 ١ | 0ايةلر لعراشبأ الو ةاعل لم: ىتاالاو لامجأو لمج لثمءاعلأ ىلع الأ
 لاقو سيعلن قد كلااضبأى ”اللاو بلاغنب ىؤلهئمو

 ى ”ةللاو هباوث ةقولا مركلا م ريغي ساو

 ْ هلتلقاذال جرلا تيماوزم_هأ اريغدلصأو زههلا,تأيلاولاقاسجرو ةسملت جخا, تيل( ىبا ١)

 وع كيلا او كيل موه امنا ىنع ربا كسا ىودقلا" ىلا بيحب سنوي لاق كا

 | ناتغل تيباو ناكل تيبلأ لاسقي لاقت تاك اية ماهالا ةسلتلا لصأ َنأليلفلا نعلن ولأ ظ

 1 00د اتينا ولالا تنتسب !!ىلاهيناشااءاساا او. لق م لاق هّئقَأ اذا

 دشنأو ءاساا با, ىف هانرك ذام ىلع تنم كسا مهلوقو

 ظ زوسمىديىلف ىف « اروسمىباناءات وعد

 اذاو مسالا !ترهظأ اذادي ىلع لوقت كنالرو م ىدي ىف لاقل ىلع ةلزخ ناك لو لاق |

 لاق أك هيلع ل وق :”رهطت م

 | "ىلدرعش «مثأ هدملب » هاعد ىتف باجأ ىتنتوعد

 ١ ا 6 ىت]) اراكشنا اصعب مهشعب مكيل نوضوافتم ىأزومهميغ ب ف لاا مهني لاقدر 4

 أاهل_مرالا يالوريكستتلا هن ماللاو فلالا عزنزوجحالو ةفرءموهو ثنؤملل مسهبم م ءا ىتلا
 1 نال اضب تاغ ثالئا جنات فوا اكساب تالاو“انلارسكيتللاو ىف تاغل ثالث هنو

 1 |ءاتلارسكت اللاو قاللا تاغل ساهم ىفو نونا ادي د تب ناتللاو نونلا فذحب استللاو

 دعو أ دشنأو ءانالبتاوالاوفاوالاوءانالب

 ْ قاذاتريكى ؟نعز « قاللاو لا اولا نم
 تندد تءجوأر دما تدثثاذاف ديد_كنلاو خفلابا.تللا ىيلاريغصتو ءانلا طاقم انا اوالاو

 تَدرتس ف: اهتلع اذا ه ىنلاو امتلل او امثل دعب هئحارلا لاق تانتللاو نادنللا تاقو فلا
 فال اهيفام ىلع لح دتالءاداا فورحو ءادلا فرس تلا ىلع لخدأءا رعشلا ضءدد

 نيةقراغمريغ ماللاو تقاالا تناك ثم نم هراههمسش هن ايف هدو هللااءاكلوقىفالا ماللاو

 ىع لصولاب'هل فض تنأو »* ىللق توت ىنلا اي كالجأن م ناقو ٠ اهل

 22020022 2 2 1 2 2 لا
 لاّهرو
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 ْ ىلع عفرلاف ق.تواء لعل وتتناك امويلك ب تر رهو اهباك تيأر تلقذ بصنااوّرسا عضونم ْ
 | كلذكو ةيناتلا الا تديزو ماللا تفغفن لكن مذوخأ ءوهو ىئتموهءارذلا لاقو ' اهلاحأ
 | تاو لكح لقا هيماكتولو د-اوناه-نءملكتيالو نيذاضمالا نانوكيالو ثنؤمالاناكأ
 | رعاشلا لوقب تحاو ناتلكو نالكو

 ا
 ا
ْ 

 ةدنانمدنو رةمامهاتلك 5 هدحاو بالم املجر تاكف ظ

 بحول ىئمناكول هنالةريس.!! له دنءف.عض لوقلا اذ_هودرفأناهيلاجر ىدحا ىف دارأ
 | الكثال لك عم فلا الك ى عمّن الو رهاطلا سسالا عمءاب”رداو بصنلا ىف هذا باقنتنأ
 | امن ر قو ةرورضالفلالا فذ امنافرعاشلا اهم أو صوص ْئىم ىلع ل ديالكو ةطاحالا
 ىلع لدبل عضو هنأ الا كدر م مسا هنأ تدثذ ةجح لع نأزوعالةرورض : وكمامو ةدئاَ
 رب رعلوق كلذ ىلع ديا.هةوفاف زيثثالا ىلع ديدرغم مسا نأ مهلوقّنأ اك ةمناتلا

 اماملالااهتأتَملناو ه ٌدص مول ةمامأ يوب الك

 عمفلالا تمزلورمضفملا عمرا و بصنلا ىف 'املاب الكرام ملذ لئاق لاه ن اف” ىلع وأهل دشنأ

 لم لاح لك ىلا الاءنوككن أ - ن «ناكد#فهل ل مقرءذملا عم عذرلا ىف تمزلاكرهظ ١

 ْ رمضملا عمءاملابتاعفس ىداو ىلهب تهش ةفاضالا نمكغنتال تناك املا منأ الا يمواسدع ظ
 الك تءقبف ةعوف م لءهت_بتالوةرور#موأ هب وصتمالا عسقتال ىلعنالّراو بصناا ىف

 َناف ثدنأتلل ىلا انك امو لال اءَذ_هىف ىلعب هيسشتٍلامنالرمضملا عءاهلصأ ىلع عفرلا ف |
 تاديأامناو واكل ص االاوواو ىهو لعفلا مال ن هل ديءادلاو ثننأتللاهفا لوب هب ويدس

 ثناتلا ل« نع رف رمضملا عمان ريصتدق الك ىفملالاوثدن انتل ملدعءاتلا ف تالءان

 لغفلا مال لالاو ةقطمءاتلا رجل ارعو أ لافو ثدنأتلل درك أتءاتواولا لادبا فراصف 0

 ”ىواكاولافاف ىوةلك ا هيلا ةيسنلا اول اقل معزام ىلع هال ناكولو لع ءدنعا» ريدةتوأ
 تاق اهلاتدسنا ذا ىتاتخأ ىف ىتلاءاستلا ىرتاهورجأ مهنأ ىلع”لدءاسشا ا اوامةسأو

 ىطغت ىمكسصتو ىذهسا ىأ ىمكناراهقك اذا يمكي هن داهم ن الف ىك( كم وخأ
 ىأ هسفن ىك هنال هح الس ىف ىمكتملاعاصشلا"ىمكلاو فعلا ا

 لام ءايعكلاو ةاضقو ضاق لثم ءاكاوعجس ممم اكة الا عجلباو ةذسلاو عردلابا.هزتسس
 ْ تدنكد قو هريغ هيديرتوئشب ملك. نأ ة ياكل (ىك (ْ ”ىفرعوهو ةعيص مساءامهسلا

 دازوأدثنأو تونكواذكن ءاذكب

 جراصأف اهيانامحأ برعأو »* اهريغب روذت نعونك الفاو ْ

 نالفىتك او ىنكلاةدحاورب كلااضيأ ةينكلاو ةءنكلاو . نوناكموقو ناكل جدو |

 و ةينكتدي ز يلابودي زامأ هتينكو هللادسبعب نكي لقتالو هقلاد_بعىأب ىتكيتالفوااذكي |
 ناسعأ نءاسهب ىكيان ْو رلا كه ءاهم رمي ىتا لاش مالا هام لا ىبكو هنعم لوةتاكهيشك |

 لقتالو ىلاءاودلارخآلاةيووهىوتك اهم وكدقو فو رعم ىلا ( ىوك ردومالا

 لحرلاّت واكوهتغ دات رقعلا هن وكو رظنااهلاّدحأ اذاهتمعبوا اوكو يلا ءادلارخ 1|

 ةوكلاو راشا!ىفةاوكمملاو طرضيربعلا للملا فو ..ممسنملاةاوكملاو هت-واكل ث هنت اشاذا |

ْ 

 ا يسينيييجججحبيبيب

 ىف يري ا
 اما ادن وف
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 9 لاو عضومءاركو

 ماهللا و نيرعلا عئماك ه ةيايوللاا انعنم
 زحارلا لاق رئاطكلي ركنا: ناوركلاو

 | انمءاسعىفانذلا "لب » انشااف لسان ف .٠ انأبك افدصاناوركان

 [ديصاذا4لاقيو ىكركلاوه لاب و همس هسشثف ىزابل ادكسصي ىرابملا هيدارأ اولاف
 ٠ ىرقلا ىف ماعنلاّ- ا ه " ىرذرطا ىرقرطأ

 ْ وغونا.رو تاق نا.ثرولا تدجاذا اص اءقري_غ ىلع فاكتل اركب ناوركسح عجلاو

 | نيشارواولاهاكنب واركا ولاه دقو نا وخاوخأ ىل-ةمركا وهج مخ اكدت او زل! ف دحب عج

 للة دسار وكلا وزوسكلا : 0 ( هنيواركلاو تاير ا.طا فدح هدشنبو

 ء انو اولاّنأالا توك ن.هنالواسكهلصأو ةمسك الاداوءاسكلاو ىبنك افانوث هنوسكو

 رعاشلا لوقو هتسيلءاسكلا, تسكبوت زمهفلالا دعب تءاح

 قمقرءاس كلا لوةصموفامل « ةزثى و ام_صلا نود 4تامف

 ةماطللا لوقو ةياودلاهوا_عتنيللا دارأ

 ىناكلامعاطلا تناك ناقدمتاو #* !مدغبل لحرتال مراكملاعد

 | لاق يالو نانرعلا ىدكن اشي هنال ة ضارة دعو قفادءامكلوتك وسكملا ىئعبءارغلا لاق
 | ش لاقو ىثكلا عا باو سذلانطب همصث ةيشكلا( ىثك ا 5

 داولا فودعي يذلا 3 .٠ داكالاب اه ىشكلا تقذولتنأو
 | فك ) : قطع هاك اظرو اظكو هجلاظ لاشيزنتك اورثكى أو طك هل اك (انك)
 | هةيفاكو هن اةكفئشلا هتيفكتساو هب ثد ماكاو كمفكيئشلا لا ةكوةرافكدت :ومءاقك

 |لجراذ- هو ريلسولاسلثءتىب كو فاك ل--روكترافك ىأ كنافاكمتوح رو ةافاك-لا نم
 | نيك-دتيكيفكو لاحر نه كوذاكلاجرو نياجر نما مفاك ن الجرو لبر نم كفاك ْ

 1 لاقو ىنكلا عهلباو توقلا ملة .ةكلاو كسح ىأءانقلا
 اهعيضراهتيلعيضرتاذو ٠ ىفك اننود نم قاد ل طبتتو

 | ىلكو تاملكع حجباو ةواكل قتالو تبكسلا با لاقت .ةغلةراكنلاو ةفورعم ةملكلا ) ىاك)
 تريد: ءةدملج اك. لاو مذلانا متم نيعلا عضومْدلَر ءالءاتلا تعجساذاءاملا تاو

 اناتلك امتهودبكلاور بالا نيبام سوقلا نم ةملكلاو ميدالا عزة داز ااةؤرع

 | 0 ىلكعملاو ءاذسأ باعسلا اكوهلاهشو مهلا ل_صن نعنع امنا .اكلاو

 ْ حادهلا لاه هم. اكتدصأ ىأ 21 6 اكو

 ”ىلكملام تقاوالكاذا ٠ ”ٌء عم هئانش ف نول

 نالفءابو هلكت بمص أ ىلا" /كللا باكل طةسو ه”ءاكف باكل اروثلا نعطاذا لو
 ىذهريغدرفم راف عو ملال لكون ءالا ذك ات ىفالكو ليزاهماكأ ىلكل اره هوب

 تنال رقت تلال[ ةندتاو لاس لع ضتلللا اوابصالاو عف ةرلا ىف ناك اره امس! ىلواذاف

 ىف ءايفاالا تيلق :رمضع لمذا اذاف نيلج 1 تر صو نيلح رلاالكننهابو نيل رلا الك

 عموم
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 !ىأىدك اواليلق ىطعأو ىلاعتهطوقو هرم "لقاذال +رلاىدك أوه مدتددراتاال ا 3

 ةيانك نوكتواذكو اذكتلهف لوق:ئثلان عشنا ك اذكمهاوق (اذك ) ليلقل 'عطق

 يضل ةصاماها ضررا توسل ْ

 ةأماوزكو هفاعركعركيرسكلاب بزل قر نم لوقت اعنلا فركذل مك 0

 ٠ لاهو تلعف هلعق ىلع هن ر كح

 ١ "لعالو « اهلا 2 ىركالو “لقتال

 *لمط لاق هنرخأ ىأ“ اتيلاادير اراتمىاةادازاتاا

 ا "الاى لاطذىرعشلاوأ لدهسىلااثعلا تب وأو
 2 اننا هلم دن تيتا لوك ءاشعب سلق هدعب لك أ اموارصم علطي وهو أ

 رجأنبالاق هانلطأىأةلءللاثي دخلا |
 ركن و لذفمل افلا و » اقظاهفافخأت ةداوو

 فارعالان يا دثنأو دادضالا نمودو صةنىأىرك أ داز ىأ ىرت أوأإ|

 دار ةَقثهءاروسيلف « هنمركءامىتمدازئذك '

 وهواور كس سرفلا ار كواهتي و طر لات ورك ىفامدشلا لاق . هنرفح ىأايركرهنا!تدركو

 نمءاو وركلادا رو ركسح: ايش ىفةأ را تركو هئطن وض اهامقيالةماقتْما فهد هطنخ |||
 . لافو نيقاسلاةقيقدلاءاسنلا

 مهتسنكاوءالزبالو » مدح نكاو*اوركب تس :
 نموهامتا لعاةموراكم لحب لو ةنث : كلذ ىفعليلدلاو تيراكر دصم هنالدو د٠ اركلاو

 رعاشلا لوقو هءا رام رسكللا»هتورك يركلا طع أ لوة:كنالواؤلا تاوذ نموهو تاعاف

 انراكملا7 ىدج-الا ىراب حو م 5 ةّرح لك ىلءىبابجأو تقم ١

 عابقجالءاملات طةسنوراكملا عهباو فة. ىراكملاو ئراكملابهمشةقانلالظدارأ

 اذاوديد_ثةلاءنيد راكملالةةالونيراكلا ىلات مه ذو نوراكسلا+الؤه ل اوقتنينك اسلا

 لوقت: عملا كلذكو ْ ةدادد شم ة-ودفمء ان ”ىراكم اذه لق كة: ىلا ىراكملا تفضأ

 اهلمق نالت غدأ و كءا تحف »وءأب واولات ءلقو هفاضالا عجلان رو تطق_س”ىراكدءالؤغ ١

 ىهفر ادلاتيرت أوامهو ضو مارو ضاق ىف لولا لال ذكوْلءان جفن ىابراكم نا ذهو انك اش
 ىراكسملا لدعق ىلع ىركلاو ىنعع ثيراكستو تد ركساو تدرتكاوي ركمتنلاو ةاركم

 : ايبصلاو هلهكلاسرامأ «. ارك اهدمب دوعأالو لاكو

 لمرلا ف تدخر ةردش هل عف ىلع ركلاو ىرتكملااضيأ ىركلااو هرهظ”ىركلا ىرثا لاقي

  .اطم]و نادوسلا برضت ىتلاةر كلاو ة 0 رداط دب ةدبلا هين ىل-ع تبنت بصأل ا ىف

 لاقو تارك را 2 ىلع متو ضوعءاهااوور كم []
 اهيتي رضو تبعلا ذااوركابمورك أةركلا توركمنملوة# 5 تارؤم“ اسكف مالغتارك

 عاصف بعال ىقكيوركت » ايعاك» اههللاعا دي تد ره لاقو

 |[ نالااب هو ىزكملااهنم» ”ىماطقلا لاق ٠ ىطبلاريسلانيللا لبالا نم ٌىَركملاو



 5 (يدك)» * (فاكلالدف)« 6«

 اولا كإذكو ٠ ”قدالبايص :" ىف ء جاما لاك رفَلا"قلاوءاوارءاذلا ىوقأ دقو
 ْ ريرجلا# ةنرش ”؟ال ىأءاوق لزنمورموقل او كاان اودلاو

 7 5 ا اد ةماحلا نان امرو 5 السوره عيرلاببحالأ

 ْ ءاوقلا ناليختانو ءاوقلااوداص موقلا ىوق أو تش ىااضيأ تيوقورادلات وبقأ لاق,

 ْ ١ لاهو مطريؤغ ىلع ا«اج تانا ذار هلا تابو

 ا ش ماللات نأ نمةظفاخت 5 اًثلا ىواطاوقةااراتج ال ىناو :

 ا جفتلامءا اوذلاو « ارعرعت وق نط ىيلس تاحو * لاهو حام مااو ب. غزبب عضوم مس.اوق

 1 | هتزقودشم كو وهنو ىوق ةووفدرق فرعذااىوت ةونيتروط# نيضرأ نو 0 الا

 | تغدأو ىوق مغدن لامقاو سا اذا اسي ار طا ىوقو هتبلغ أ هوه هم داهو وشنان

 َ امهالتخا 2 هلصأو ابل توول كلوت ىف تمن دأو ناكر حتما هو نيذركلا فال الخ
 (ىأدووتقا آسشءاكرم 21 قرع لوشو ثداو اناهتبلق نك اساي_منمىلو الاّ ال

0107 

 | ءامق كلون تدان وع :ةحاحدلاو تيضوض لدم تيقوقو همن اع خل ىتح هو دياي

 ٠ نيملاوءانلااهيارزك تعش هضهلرنجانالو او ن*ةلديمءاسلاوالالعفو" هلامذ للعف ىلع

 د ىللجرلاىب أ 04 م1 قرد هجرت ف فاقلا بانق» ا ددقو ةظملغلا ضرالاةءاقم داو

 ١ 011 اوبر لام نوما مهقأ لم همعط ”لقوءاو:-ااذاماعطلا ند

 حارلا لاق داطمسلا داوفل ادب دلسأ ى هاقااو ماعطأ اةوهشب بهذ: ّىأ

 لات الان ثدبازفلا و 355 0 لائروبأحاراكت حار :

 اذاوزعول باكووهف طةداويكو يك ههجولاك (ابكص) (فالا لسن

 اكووبرلاّتك اذا كلذ تسحو ثوغلا وبأ لاف سردلا اك لق قرعترف سرفا|تذا:-

 اويكو يمبك اذائئثلاَّت و. كررو لو نداذا هتبحاص اك اوهرانحرخعمللاذادنزلا
 ءانعمأو ىتم لثمءاك الا عسوباو ةسناكمار وصقماكلاو هنفامتيبصاذاهريغوز زوكلا
 تيكا لا نورك مهلاو لث.ةبكلاو

000 
١ 

 انيك يف صفاصفال علو « راضنانتزنمتاوذعلابو

 ديدشالامميوث ىك هم لاقي اركةملا ءاكلاو ىتبلو ا دنرو « لاهو دوعلا نم برعضدو د*ءأكااو

 ا نباههركت كل ادع لح كلنم نوكت ةفقولا ل ثم ةويكلاورزوت ىأ ىتكاو كتو هرخي ىأ

 تئنطاذاتدمهو هدحت راو دامرلااهاطغاذا تيكو اهمول نكس ىأراذ د تك 1

 أرسلت قك) لاهئ. دامزلا يظع ىأدامرلا ىناكنالفو .ةمملا ئئثاسب: 11
 : ةواك «(انك) ميم اذا كونك اول عرجع ن نم + بفن ةفصيف غلاءاذا ىل_حرلا نوتك ١

 ئدلا |هءوذي دكةييض لاقي ةبلصلا ضرالا ةيدكلا (ىدك ( رعاشمسإ حفلا

 أ ديزوبأ بلصلا ىلا غلباذا ىدك فرفور غن أ .نكمالفايدكلا غلب :اذارفايلساىدك أو

 1 ىدكىدك ريكلانوراا ىدكو لاق اهتاثأ ان ا اف ادي داك ى هذ ءذاوييكو دكت ضرالا تدك

 أ هسباصأ تيدكو ةنيايع نيب ىواكي َج-لاعسو :ق نا, كلؤ ار اذخأيءادوعو
 لحرلاتب دك ةوجد -ةقاؤالاب رشاذا ىدكُل دفلك دكو رفا نم تاكىأاسضدأ



 تكا ء( (اون) و ه (ءايلاوو اولا انإ «

 | رحالادشنأو اهتعر-ىفرولاتاولئاو سمكا اذاه هازل رلالولقا لات, مز ةوتسملا |

 مادي ذيذل ش دءو أل هالأ ٠ تدرقأو اهلعىلولقا اذالوي 1

 : | نبالافادحاوالغسناءاامهو عضو ءالقىلاهو هب تم دقناذا اولقاهمك ارهقاثاا تاقو |

 ا (انت) فاالاوءاماا ىف :كفلااوهركممال فقول ىلعامهتمدححاو لكى حارسا |

 ناسنق امو ةراوختلال كك ةئلاستنتقا اذا ةشقو ةئقاضيأ تدنقوةونقو ةونقاهريغو معلا ٠

 ْ عمبعللا نمتعنماذاهلعاف" مسي ل ام ىلسعة..دق ىنةنةير احلا تدنقو ةةذخ ناءذقو

 نانعرادُ نر نر كس ىلا ءد.عسو أ هيىفربخ أت دبلا ىف ترتسو نادصلا ا

 ىلثملا فووذ اخت اهريغو لاس !ءانتقاو هفرعي لف نق: يراها تدنة نع هتلأسو تدكسلا 1

 ةد-بعوأ ةو:ةملاكال ذ كو ز.يالوز هبي ةاعملا ةانةملاو اورح ءوس اكن م نتسقنال |

 بذدنلاوةينقاا نم + ىتقيام ءاطعأ ىأ هنا ءانفأو قع ىغل يغمل-هم ىجق ىنةد ل رلا تق

 از عملا نمدنام ىطعأ نم برعلالوةتولاق ديزف أ نعاضراىقلاوءاضرأ ىأاضيأءانقأو
 دبةفلبالا منام ىطع أن مو ىنغلا ىطءأ دّةذ نأضلا نم ةنام ىطعأ نمو ىنتلا ىطعأ دقذ |
 عاو قذعلاوندلاو هسءلانكسامهقاءاطعأ ىأءانقأو هللا ءانغأ ل ايو ىلا ىطعأ |

 ءانقأ عجباوونةلالثمر وصقمانةلاو و لكان'الاو ءانقالاهلبوط « لاقو ءائقالاوناونقلا

 | لابو لج لثمءانقو لوعف ىل-ء”ىئقو تاونق ىلع عمتو خرا ىهوةانق عجباضيأ انقلاو

 | ىأ كتوانقكنو:ة و 8 راقفلام-ظةنتىتلاروهظلاةانفو رفح ىتلاةانقلا كلذ -كو

 أ هتطاخ ئثلا تاق ىىمصالا ناك ىنقفاؤنام ىأى ااا ذه يمن اقيامو لءازج كني حالا
 سنقل فما لزق تنوءاناعد ل تال :لكو

 للحم ريغءاملاريغانهاذغ ةرهد,ضاسلاةاناقملاز رك

 ةأ علو فنالا ىنقأ لج راب تالاف اديني انعلاز 7 ةرججباديدنش ىأ نامت 0
 لغسالو ىئقأالو قعأيسدل « لد ني ةمالد لاق لمفتا ف بعوهواثةلاةنسءاونق

 ةرتزعلاه هم زا كأ م ذلاان امنق ةرمسكللا»«امسا تدق تا

 للناتو ذأسو صانأ « اوت امح ىفقا
 اسرتفسصدلاف و مادىأئ ثلا 4 اهو

 عقنم ضو ةمعان”ىذنو ه دران"لط ف.دلا ىف هك ىناق

 ىوقلادي دل زو ىوقاهعجبو لبحلا نمةقاطلا ٌءَوَعلاو فعضلا فالخ 5 ةوقلا اوق)

 ىلاعتهلوق ة:هو هداز ىف ىأىوقأوءاوقلا لزنىأ لبا ىوقأو قالنارس ًاديد-ثاىأ

 | ه«سفنف ىوقاافوتم“ اىوقنالفلاةءةيوقهمادتناكسصاذاىروقأو ني وةءالاعاة وأ

 0 "ىو راق 2 بلف اردمالعلا نيو , وبألاق رالف زرع هسيتبادفى وقملاو

 9” مرهوتبلا وزن سوم ءهضافلا
 ما 82 ؟ ىلا ع 0

 .دلاودرت » رهز نبا دعبتأ و ا :6ز م :

 ك حاب ا ؟ ©



 لاق هرهظنلادناستيو هيقاسش بصنوو ضرالاب هستملأ لجرلا ىضلب نأ مهد:ءءاعقآلاف
 22 هلداعتالدقوفاعرْتأ ىأر « هتساىلءال ونأ ىف أك عق 17

 ' ||| اًوعقواوعقوعمي ةقانلا ىلع ل عقلا اهقديزو أ امعقم لك رسوم قا لسنا تيد أف و
 | نيقاسلا ةققدءاوعقةأ ىعاديز د نبا لاه اضيأ ملال وعقل !نوكيدقو عام لم لوعف ىلع

 | افقلا لق فاطالاوهف ديد نماناك اذافروهمام_مفةركملا ف ناتنششوعقااو
 1 ءارفلاان'دشنأو بوق»د لاف ثاؤيورك ذب قئغلارخومرو هدم

 ١ راج نم دماعملل لجأ 5 هافق تضرع ناو ىلوم اامو

 | ل ءلوعن ىلع ”ىقعملاو دماحتر اجلا نمرثك أب «لعدمح اعف أن او ىلوملا سدا لوقي
 ا ريغ ىلءوهو هم .ةقأمهنءءاسدقو ءاسو أو انو لثم* اهقأ ىلع< هللا ىف عمجتيو "ىدعرادع

 | لاق افق تيرضاذ ا افق همفقأ ل جرلا تمفق ديزوبأ ةع-أو ءاهم لدمدو دمملا عجم هنال سانق
 | اوذق» :رثأ توغقو ةدئازنونلاو ةنمفقل وق ءريغواه افق نمةح وبذم ىأةمضقة اشهذهو

 ا | ةروغران 1 ىلءانسفق مث ىلا عتلاك هاب هاياهمعمل .أ ىأ ن الفي هرثأ ىلع سمفقو هتعتا ىأاّرفقو

 أ افقلااضيأ ةيفاقلاو ضعب هرثأ ميتياهضعب الر «كااىفاوق تنعم نمو ىقملامالكلا هنمو
 | فيوعوهورعاش مسا فاوقلا فيوعو مدح سر فا ىلناطمشلا دقعب ب دلو

 : | قواح رصرر قب هةقذقاذا ل -رلاثوغقو ردي هه دج نب نصدس نب ةقع نب هبواعمنبا

 1 | 00 اوذقهوفقأ ل- لات ومقو نيااوفقلا قال ادح الث يدها

 1 اسرةفص لاقو ”ىبدلاو ف.ذلا هيرثودئ ثلا ةمفقلاو "”ىننااورمسكلابةوققلا

 نللا قس ل.لنانورعضتممنالءاودنيللا لبعجاغاو « بولس ن الل "ىفق'او د قب

 لاقيو هبهترثآ اذااضيأ هبهتءفقأو اوذق هب هتوفق هم لاقي ةوافشلا ك1 ذكسحو ذنحلاو
 رك :و نم ىريخ ىأَف وغق تالف لاق»و ريدكلا اب ةوغَملا مسالاوامركما رز مناكاذا هب ىئَدقم
 قتقاوءراتخا ىأءافتقاو ىتذرأ ةمهضعبلاقو ًدادضالا نم هن كى ءمتىأ قوفق نالفو
 | | ىعللاو قي وسلا تلق (ا ادبأ ىَأر هدلا افق هلعفأ ال مهلوقو هع ىأهافقتو هرثأ

 | ىلةملاوةالمااوانالق عمجلاو ماعطلا نم ةملقلاو ءالقل_جرلاو ةَعاَولةءوهذ هنواقو ”ىلةموهذ
 أ اهقاسو اهدرطاذا اولقاهولةر هنت اريعلا القو ىل ةملا عهلباو نامل ةءامهو هملع ىلقي ىذلا
 : ْ 0 وق:تددمفاقلا تدق ناف ضغنلا ىلقلاو ه ةيطسحت اهابشأ صتاحنواقب ءةمزاوذ لاف

 ا | ىلغتو 5 اهالقنالرمغلاَّمأ مانأ * تاءثدشنأو ىطةغل هالة * القو ىلق هلق. هالق

 لاهو ضغس ىأ

 تاقتناةملقمالواشردا ةموامال سدح أوأ ا ىئيسأ

 ءالقللا وناسملا امهبٍبعلي ناد وع ةففتع ءلقلاو لامغم ىلءءالقملاورعوأ برات مطاخ
 ةغل امل ىلف أ تراقو اواقواقأ" هلقلا تواق لو بصنت ىنااةريسغصلا 'هل#قلاو هب برضب ىذلا

 عسا واوا اولا ىل-ع ”لدنااهاو أ مداسغال ويا ارغاا ناكو ضوعءاهلاؤواةاهلصأو |

 د_ذن ىذلا ىلقلاو .ةلنارامل ارسكلاولةلاو اىعهذو فاشل ارسمكي نولةو نولقو تالق
 فامتملاقواقملاو عقتوا ىأ ىلولقا دقو هنا ريط ف عفترب ىذل ار'ااطلا ىلولةلاو نانثالا نم

 ا

 زفو لا
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 لاهاهيصاق أن م تذخأ دارأ هنظأ «ىئاسكلا لاهو تسصق معدي د ثنلا,ىرافظ أ تيضق

 ىضخقالا ناك ا نالفلاةبو اههنمىفذساىأ هبنذأ دقن نبا كل داو ناك رخالذأ شا تلاقو

 هاصق غاببال ىريصبلا همبصقيالالزشانلزنو امويف متذلاب ىبسصقلاو ىومقلا ةمحانل

 ”ي :وصقهمأ اةمدنلاو لحجز مءارغ ارغضم”ئدهقو ىععىدقتو "للملا ف نالفيىضقتتساو

 ”ىومأو "ىو دعف تبلتامكسسباواو اة: ماا ىرخالا باتو. نيءاملا ىد-ا فذ
 ثزمه فنالادعبتساجا«ابلاةنأالاتيذق مال ىانق صورك ءاضتا ( شغال
 هنمو مكح ىأ ىضقو لئ اعفدل_صأو ىلاعف ىلءاناضقلا عهباو هلثم ةمضّلاو ةمضقالا عجلباو
 هبربضو ىجاحث يضق لو 5 غارفلا ىدعن 1 دقو هابإالا اودمعتالأ كبر ىذقو ىلا هتهلؤق

 دقو تامىأاضق هب ىضقو لئاق ىأ ضاق مسو همم غرف هن "اك هلتقىأ هءلغىذتف

 فليت 2 اًرسا ىلا انيضقو ىلاغت هلوقهفمو نى ذت دة قلو: ءامنالاو٠ادالا ىت :.نوكي

 ىءارغلالافو كل ذهانغلب أ وهلا ءانيهنى أ مالا كلذ سل انيضقو ىلاعت لوقو باَكلا
 نوكحي دقو ىنممو تام ىأ نالف ىضق ل اقباك*كلاوضما ىعي د”ىملااو ذقا م ىل -هتهلوق

 ٍ بيودوبأ لاه ري دقتلاو ع شسفلا قو

 ٠ ١ عتف اولا عتضوأةواد +: :اههاشت أند ريم ههملعو
 اهعمو نيم ونىفتا وعم عمسس ْن ّنداضةذىلاءنهلوق ه:ءو هردقو هع:سص ىأءاضة لاس

 ازيسأرَمأ ل وقناك اضاقرعمالا ىضقؤ امضافريص ى أن الذ ىطةتيسالاانتءوردةلاو ءانضقلا

 ىاديدشتلاابانمم مءاوشقو قععماض اقوم رد ىضتقاو ىنعع ىذقتو ءئثلا ىذقئاوأ[|
 ةمكحلا عوردلا نمءاضقلاو عع .فةقلااه اضقو ديد ةلاءاضيأ هن ابللا ىطقو اهو ذثأ :

 "ضقنا ىأ ىزاسبلا ىضقتو ه لئاذء اضق لكس مياس عيا ذو« ةغبانلا لاق ةءلصا| لا ة بو ١

 .. جاعلا لاق هي الف ضنق:لذ م ش
 لاق ةيفوت:م هد لمسلا ف ترايشبل ةففح ةنضقااو «رمسك ىزابلا اذا كزايلا ذقت ١

 عمجو ممللأ قال ةعق و هب تناكع ض وم اضأةضق و ضوعءانهألا وضل ا نم يه دسع وأ

 تاشقاولاهاعرو”قاسكملا لاق تاوطقوتاطق عجباطقأا ((اطق ), نيضقوناضقىلع
 ءانواو اهلصأ ىتلا فلالا نولعصف ريثكب سلا ههت ءتاعفّتالن اسنالاةاهلعمج ف تاسهلو ||
 قو مالكلا ف فو رعمربتكو رغأت وز رعنال تانزغتاو زغقنولوةءالو لاق 00

 لاقو  عضوماطقلا يضايرورغاضالاكر باك الا سل ىأ ”ىطق ل دم اطق سدل لثملا

 رط# ضراعامب 1 اطقاا ضاير نم ةضوراق

 أر قءهنمفد)اناكمت اك 5 سيقلاو فا لاق فيدراودوٍف درادعةمةاطقلاو

 ىفئاطق هئملاةيطاشنلاعموطخلاةبواةموطقلاو“ ماعنلاخرفلأ رباع نا تابخم
 و ىطواقو : كررصلابناوطقوهف هل-ثم نطوط قاوؤطةن هشسشم

 ((اعق )) ةفوكلا: عضومناوطقو" ىئاوظق“ اكو لثوثعلثم لءومذ هبخو ىلوعف مالكلا ف
 قءاعقالانعىونلاءاجدقو هن ديا._.صانوةهءلسراشركقم هتسا ىلع سلج اذا باكل ىنقأ

 ةغللا لأ اماه ءاهقفل ريس فتاذهو نيتدصخلا نيب هسقءىلع هيتملأ عضين أهو ةالث_هلا



 ء(امخرو » (فاثلالصنإ « ؟؟4

 1 درةواهتعبتت ى أ املا تي َر هن لوقتو ثددمتعئاذاو تريصق فا .ةلا تريب كس
 ه.ىرقام كا ذكوروصةم فاق ا نم

 هعمب ىأه قدش ىف فلعل ىرشي رمعبلاو, ةيدايلابام مع امضلإب ىل_عف ىلعئّرقو فيضلا

 ىرقأل لاقي الو يرقلا ةنيشب زها ةردشلا لافي ومانسلا هليوطع اورق ةقانو

 : لامو رجاجلاوةرقنلانيب ىذعدمو»و ةفوكلا قيرط ىلء عضوم ىرورقلاو
 |برعم"؟ ىسراف ”هلفاقلان او ري-ةلاوهيوببس نعل -ءوعفوهو «اهتانرو صو ىرورقنم#ب

 [|| لاقف شيعلل سدقلاو يما اهلعحو ق مسا دع ناط.شلاو دغيدها < ثيدج ىفو

 ا لاعرلا ا مب اريس ناك. ناوريقتاذةراغو

 | أيالاءافاومتةشو باقلاظغر :وه 3 خقفلاماسق وةواسقوةوسقهيلق اق «(-)

 ْ لجيربلاف عضوم م باابقو هدياكىأواساكو بلص س اورو. ب ينلقلاةاسةميذا1لاقيو

 , ةيدضف نم

 اة همئازصف اسقايها صراشعتت - انهتسرعذلاامردت) لباانل

 لثمنابسق هع ةنيلب تبل ةئيدر ةبلص ةضفاكأ ف ويزلان مبرضوهو ”ىسق مهردو

 : .ديزوبألاق تامسقو ةمسق مهاردو ناسصو < ىبص

 .ييرابسلا ىديأق تارسقلا حام »# اممالسلا م هفلهاوماها
 ماحس و شوأ :نمديدش أ يق مواشي لاكيو وسعت مجاردلات سقدقو

 هبلق اسق لفل مفاه تدم ناكو لاعر أ ىلعَر مهنالدسعوبأ لاق فيدثِبقلاضدأو ىسقو

 أو قدوس ئثلات وشق «(نت «انوبأ ابقو ”ىسبقن مغ« مه رعاش لاف امسقىب عش
 يل بيس ءهعمو" هلدق ثد دس ىفو ههحبو توشق ل اتيءارفلان ءروُبة اَوْشةملاو هترمشقىأ

 ظ اصق ]ب رشقم ىأ ”ىشةموهذ ةبشن هنوشقو ءالعأ نم نيدص وخر ْغَوْس مم
 ًاصقلاو ت دعاس موقلا نعت وصقوةيصقو ةيصاق ضرأو ”ىمدقوهف دعباوصقوصةيناكملا |

 | ىصقمووفانأ هتيدصقأواصق ىمتبر سك داوجب نمالذ ىمق لاذ انلاودعبلا

 الا :. ننيللاع: "نمت لقتال
 ا اهنا امتبلا عتبي ينال رق » .انوأز دةاواصتا!انوظانأ

 ْ ءانانكحسامواداو> مهو انعاو دعاس ىأادقااانوطاج ىنعم”ىنمصالا لاق
 د تدان ىأ هتيضاقتى هنم تنكو هتنج اناك ا نالفاصق تيهذ لاشيوانماوندينأ اودارأول

 | ةلذأ فرطنم تعطقاذا ومةموهفريعتلا توصقو سشلا نم دعب اان أك صاقأ لهلاسقيو
 لابةيامناو ىدقأ لج لأ ةيالو ءاوصق مانو ءاوصقث اش لاقي ديزنمأن هعةاشااكلذكو

 لعن تان نم نوكماسغا السعف ىلعءاشن أ ىذا | لعفأن نالوساقلا هضاوكرت“ ىدهةمووصقم

 لانةبالو ءانسج ةأ سهاهلشمو هيا نع ةنئانءاوصقوريعبا!|تووصقهمف لاق. اذهو لعفي
 نذالاةعوطقمن كتل وءاوصق ىمسن ةقان لو هءلعمتنا ىلصهلا لوسر ناكو نسحأ ل جر
 ٌت دج اذاو ةنع مم ع ىهو بكرئالو بالا ىف دهجت ال يق وادع ركبل اةعدوملالبالا نه ةيصقلاو |

 *ينائقلانعءارفلا ىجو ىهداادْنْدا ان لا قدياناصقاهمف لق لجرلا لب |

 بنموو
. 



 0ع « (ارقإ« ٠ (ءاملاوواولا بان)

 أ يدو عرس أ ىأ انايدق ى دقي سرفلا ىدقو هتك ارو همعط بطأ ام ىأ نالف ماعط ىدقأ

 : لاهو حرردق ىأ فاسقلارسكي عر ىدقاذهو هسرف هيو دقي نالفأ|

 ارخأت نأ فنالا ىجسأربدشلا ىدق 5 هنودكي )توملااماذاىناو ا

 ْ ةللملق ةعاجب ىأ سانالا ن نمةيدافاشت وهم تنك امذىأكتيدقو كده ىفذ> لابو

 ظوفحلا فدع وبأ لاق ايدق ىدقتت دق هنم لوقت داوقاه»<<و كالع أرطي نم لوتأ مهو

 نيعلا فىذقلا (ىذت) ةمعم لاذاابىهو رعون أ لاقو ةمعمريغ لادلاء ان دنع

 اذا ل_عف ىلع معلا ىذدقلحروهف ىذدقىذدتد: هلمء تيدقو هدف اشباه ىارتلا قل

 تالعج هلبع ترد ,ًاوىذقلا,تمرابذق ذقن هنمءثذق ىعمالا ةادقهذمعىف تطقسأ

 اهح رنماضاب تةلأ ىأ تالا تذقو ىذا اهنم ترن أرز :1عتيذقو ىذقلا بف
 .رعاشلا لاه .هتزاح ّتذاقو ىذقت ىنألكو ىدعرك ذلكلاقي

 لذلا ىل_ءّرةيالّر-ةاذاقم « املاستثءناموقااىذافف وف
 «(ات) باياااًذهن ءنوكش ةعملاذلاناماورتعو أرك ذفسانلا نمي ذاقلاامأو
 ديف رة . "لكلا فس ورقااو ةسفلملاةورقلاو باكتلا قسورتلاو تت ا |

 لرلاوءاعمالا لوزتلو أءاموأ هسمقب رازيت_ذسل ادلج مظعي نأ ةورقلاو ورقلاو هف ٌْ

 نيرو "ىاورقأ

 راصعورة نم ترفامناك « ةذفامالاغنا همدضخ كنا 3
 |ادحاواورقرضر الا تكرلاقيو لبا هدرتزهتلا لثملب وطضوحتؤرقلاو ةرمصعملا عي |
 هب رقلاورهظلا ارقلاو ةداو ةةيرط ىلع ىأداوورق ىلءموقلاتنًارؤرطملااهةنطاذا | |
 ةوافام هعمش لدعملا نمءانلا عفب ”هلعق ىلع ناك ام ّنال سم امقريغ ىلع ىرلا عجاو ةفورعم | ا

 ةئاعةفلذي رقلاقيو هلع ساةبال هيابل افلام ىرقلاءاب اجوءابظو ةمبظو ءاكرو ةوكر لثم |

 هلوقىف نيسرقلاو ”ىورقاب!اةمسنلاو ىلسو ةملبو ىو ذو ةور ل شم كلذ ىلع تعج اهلعلو | ٍ

 صضورلاىنءاملا ىرجت لدعف ىل ع”ىرقلاو فثاطلاو ةكم سظعْنمَب رقلا نم لبر ىلء ىلاعت |

 نع تبلادوعس أراهف لع ضرفاهيف نامشخ هل.عف ىلع ةيرقلاو نايرقوةيرقأ عملو |
 عضوملاوهو ل.سملاةارقملاو ةارقمةنفطلاو فمضلاه بف ىرقيءانا ىرشملاو تيكسلانبا

 ليوطلا لج رلازيصةاارئاطلا اذ_هةيراقلا دسعولأ بناج لكن مرطملاءام هيف عت ىذلا

 ظ
 ا

 قانعلاب يبو ماباس « مكرر راتعمسرتنمأ : ٠ رعاشلالاق

 ىراوقس ثلا لان قلمألا ديدشتلاتةيراف لوقت ةّماعلاو بوقعي لاق ىراوقل | عيملاو

 ىلانو رطامف ممل وعمتن ى 1س انلانو رقي مم نمذ_تأ هنثاءادهش ىأ ضرالا ىف هللا ا

 د ءالدكو هدحو العا نائددلا نءةيراقلاو لاه فئصملا ف ددع وبأءاكح مولاسعأ |

 نمح رتاج عيتتاذااهةرقتساواهترتقاواهتي رقواؤ رقدالملا تورقو هوغو ف.دلا|

 روط ىلع للا تيرقأو ةيداملاودبرقل | لري ىذلا ىدابورافت لكى ءاجو ضر أ ىلا ٌضرأ
 اذاهسلاتنسحأ» ءارقو ىلق هتءلق لاه ىرقف.ضلا ته رقو ءاناه مرأى أس رفلا

 ف حا ا



 «(ادق)» ه(فاقاالهذز و كرقن

 امهلاللةنقسينأ اردج أ اذهفال اةئتس ا نيندسا !ىدسا اوةلآفادح أ مهنمت دس أ اماولاهاك

 برا ف اضءرمهضعب ىفأىأ اونافتو هريغهانفأوءانفئشلا ىفف ( ىف 0 ناكر ضماعنج

 :نملسهيولاذا سانلاءانفأ نموه لاسقيو ةمنفأ عم اوان متاوج نم 3ةماامرادلا ءاذفو
 تعزو هةماثفلاوءانفهسانق نال سا.ةري غىلءوهو نانفأ تاذىأءاو:ةةرصشو رعؤأ

 : : رهزلاه .ةاننةدحاولانلعتلا

 ماض لاشنلا بش هينا زن ٠٠ :لزن.لكف نهنلا تنفك
 تبنىنافالاو تاونفعهباوةرقبلااًضيأ ةانفلاو دئالقلا هنذخضتر أ بح هلرصثوه لاقرو
 تدعاض:و هلاشي و 4 داع لاثمة افا هتدحاو طال اووذ سن اذاف ايطر مادام

 ”قومالا «اه داو سوعشا ا ىنافداك ه تيمكللا لاق هّيوادىأ هتنئاقرعونأ باعثلا

 ةوقو ةوحاهربدقتو هانور ةمسرافااب ىهواسمب غب صيقورءةوفلا 0 هلكستيئاف

 هو شفا فرح ف ( ىف )ل ةؤقلا ن امك شا يلا عرس ىااكزف بدا

 دقورب_لنا ىف ك ثااورادلا ىف ديزوءان الاىفءاملا لوةةءاعولاربدةتردقامو فر ظااو ءاعوال

 لوق:برعلاّنأس نوبمءزو لدضفلا عوذج ىف مكنبلصالو ىاعت هرقك ىلع جب نوكي
 ليفتادب ز لاق ءابلا نعي لمعتسااعرو هءاعنودي نيكل أ ىف تازن

 ىلكلاورهانالانعطىفنوريدي «٠ سراوذ اهي عوزلا موي بكرو
 ىلكلاورهانالان هطد ىأ

 : هتسيإلاذاءابق تيبقتو ةيبقالا عمجباو سراي ىذلا»٠ ابقلا ( بت (فاتلسن )

 1 نمنوكتنأ لقد 3ثن لا ذا أد ثلا ةمقو ةموعضم أهو ,ةمةربن ليلخلا لاه مضااو.ةلاو

 دودممءابقو ق؛بطأ تاذ شركلاب لستم نهىهوواولا نم ضو عءاسوا او باءلا اذه
 تمدخ أ ققمو اونقوتقأ تونقدقو ةمدخ وتقل( انق زل تاؤيوركذي زامجخلاب عضوم

 لافو ىَْخَءواو زغوزغأ توزغلاثم
 .ٍ ايبكلاو كول اوت نسحأ ه  الةرازفىب نمز صاخا

 ولاه كر دصموهو ىتةماىفابو فم هناك ءاسلا دي دشتو يملا فن :ىوتةم مدا تلا لاسقبو
 موثاكنب ورع لاق ةي_نلا ا فمفكزوي و اهجارخ اهتلغ ىنتال ىتاةيزع ةعيض
 نب وقم ل حراذه رام زواق ل ر ناهد وسصو أ نإ ها - وقم كمالاكى م

 ماعطد سانلل نولمءينيذلا م مر ثنؤملاكلذكو* اوسدلكن ب وتقف لاجروني وةةمنالحرو

 ةكرعش شالاةلزنع وهلاقفنب وتقموكوتةم نع للملا اولأس هب وءدسلاه .ممنوطب
 قرو هاو عمي رلا ببط كين وهو نالعذأ ىلع وبابلا نار اودلالا (خ )ني رعثالاو
 ناونونلاو فلالا فذ < ىحاهأ ىلع عم_ي هنال ل ىلعرغصيو رفصأ هطسوو ضسأ

 عطوم مس اهئاودلالاو ناوخلالا ف ىذلاةيدوالا نموت ملا ديدن-ثنالب حاف أ تاق تش

 كرا لاقل اثقل ذك يدي ةددق داي ةوسالاةودقلا( ادق ادق

 قه ءاكىدق ىدقيرسكأا,ىدقرايدق ىدقب ىدتواو دقو دي ماعطلاومعلل ا دقو ة ةدفو

 اموجم رلا ةط ىأ 'هلعق ىلع هب دق ىهفر ا - -#ةلاةادق تمهث لاقي ةيبط ةحئ ار ل تءهشاذا
 راش ااا ا 232222 -

 ىدنا
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 ىصخأو رازن نب ةعسر نيدسأ نب هليدح نب "يبعد نب ىدنأ ناسف أ امدو لجر مسا ىذأو :

 داامو ةحاسلاءاضقلا ( فن ةعلر دس نينلي دج نإ ”ىبعدنب سلا دمعبا|]|

 لجرلا ىضفأو ىّريسن الذ ىلا تدضفأو . ءاضغلا ىلا تح رخاذا تدضفأ لاقي ضرالا نم

 ىضفأو مي سلا ةاضفملاو ا دحاو اهيكلسم لعج ا ذااهاضف أو اهعماجر اهرشاب هنأ عاجلا ||
 لاقي طالما ئذلارودةماضنلاو هدوم ىف هتحار نطاباهسماذا ضرالا ىلإهدس

 لافو طا ىضوف ىأاضف ماعط

 بسزو يتبمء ىف اضفرتو 5 ىفانكلامعاباهل تلقذ

 نيودتااب ىفأءذهل اوتيلعنأ وو ةيح ىلا( مخ ) مهلعويم ال نأ ني اضنوهرصأو

 ا ةاعفملاو افأ تا ذةاعفمضرأو ىتافالاركسصذ ناوعنالاو ىافأ عهباو ىورأ كلذكو

 وغفلا (اغن )رش اا ىف ىضالكراص لجرلا ىفتو ىعذال ةروص ىلعىتلا ةعسلا دب ددسشلا»

 ٌريغملادتافلارعسلاروصة ماغفلاو هتمغاف تحرخى أت امنلا ىذأوءاشاعا رون ةمغافلاو

 ءالعلا نم ورعو أ دشن و اتذمهغاو هلاقونمهسلاةوقف (ان]) :لذلا تغفأ هنم لاس

 عبو تاولغلاو الغلا يبا ةزافلاةالقا (8 « لسطاطق برقارعكحسحا اءاقذو ىلتنوأ]|

 : ديزو أد ثنو ”ىدعواصء ل ثم لوعف ىلع" ىلفةالفلا
 ىلاغقلامغقلا « ةىلذلااببالصوةلوصوم“

 نيكد لاق مطفي ىأ ا ولاديدثةيواذلاو ةالفااىلااو راصاذا موقلا ىلذأو

 ا ءالف أ عتمملاو ةرانعو د ءاولاه ا ةؤلخ ىثتلالولاه دقو « هس رتولةوغوانل ناك« ءاحر نم!"

 ْ ىف دي زونأ زمهل اى هانز ذ دقو لئ اعذ لص فانا طخ لم اًضنأ ىوالؤو“ ادعاوودنءل هم

 0000 و رج لاثثمولا :تاقذتففخت ررسك اذاو اولا تدد شنان تعفاذا |

 ش ٠ ماسلا روقلا كنءنيأت « ماهولاى ب ولنان 'لورح مزادأ||

 ىشعالا لاق ةتمظقا ذا هتملتف وأ نعهتولذو ||

 ىلاغلا سده اهمال شم جى اداؤقلا ةعال علم ئ
 الصرف سي ةقطحلا لاه هتعر ىأهنولفاذي أ لانقو. وان تاذ ةءلغمو لهم سرفو

 لاقو هتئلدناكلذكو « ب. طانرلا ىفءالف تمد |||
 انيفادم_ءامالءانناتلالا * ادبأ ديسانم كلي سياو

 ْ هينا فتتاووهنملامتو لمقال .هنعأر تدافومس رميت :ريضاذا هيلفو فيسلاب هنولفو

 || تيكسلا نبا نعهبسب رغو هزاعم تجرزتساو هتربدتا ذارعشلا تملفو يلفيتأ ىنهتشاىأ ||

 ْ ! بركدعم درع لوقامأو ||
 ىيلفاذاتايلافلاءوسي :.ه. اكسم”لعن ماغئااكءارت

 ميسا تسداو لعفالة ياهو نوذل اهدنا هّنالةريس الان ونلا فذجغس نلف ديرب سفخالا لآ
 ةىريمااةيحوبأ لاهو, رمضملا مسالا منالاه-رطزو الذ ىلوالا نونا

 ىو لانا القالم « ىنأتبال ىذااتوماأ 1
 الاقئئِسا نيم وبلا ىدجا بهذأت نورمشدت ميفءاّرقلا ضعدأ رقاذع ىلعو فذ ىننف نق ودار أ
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 8 1 ةغبانلل ”ىمدالادشنأو ماعز ع

 ٍإ هيلين وترك ااا 5 مهلكماوقالا كالءادفل هم

 | أ تلمج هلام ذاةيد_تءادفو هسفنهادثو ذقن أ فهن ادذ ىطعأ اذاءادافومادف لاقي

 | هاماختاذا ذك نم والف ىذا: :واذك,هنمىدتناو اضعب موضعي ىدف ىأ او دافتو كءادف
 أ قمع هلكادلاو ىدقلاوةب دفلاو ءاندافت تم بلغلا دوسالا ىدافت# لاق هننغ ىوزناو

 1 | اهلاوخبب رق ف صب لاق ريعشلاورقلاوربلا نم ماعطلا ةءامجيوهورابالا فلا,ءادفلاو
 ا متي كال هلوساوفاطو 3 هودّرو-دااهءادفو 19

 0 ورتب براد همسلورفلا ثب رقاوءا ارفلا عهلباو سلي ئذلاورغلا (ارف )

 ١ د | ىعمي ةورثو لاا ىف:ورفوذل هنا ءاّرذا لاه غلاب مو ةورثلالادباةوزفلاو لحجز مسا

 ٠ | تيرثو« هورفلاك اهتورفةماعو « لاقو ةسايدعمجت تاسنةعظقةورقلاو لهم ىدضالاو

 | 0 لافو اهتعدصواهتقلخ ةدازملات د رفو هذال هّتعظقاب رذادن رفأئشلا

 ' اهترغصأ قاسلا تناك ول » «اهترفد ميو, سم « اهترفدي رافادبت اش

 | ةيرغلا مس ءالاو +-ةلّتش !هارتفاو هتاخا ذا ام نكن الق ىرذو اهتعطقو اهبرمس ضرالا تد رهو

 أ هب رفلاهينيرفتت .؟دق«لاقو هل-عؤس هاا أب ناك اذا ”ىرفا!ىرفي نالثو

 أ اقاتتعاعوتصىأأ راي قرب فلولا ةوذو ني ءلطعتو ل اوما هسمفني راك تلك
 الاع قشلاىأىزفتوىرغااف هتققتئثلاتي رذأد اهتعطق حا دوالا ترف أو اهظع لدقو

 | ةهجح ىلع همعطقميدالا تير ةأقاسكلا ةاشاانطب بت ذاا ىرهأ دقو هيام ن نعلدالا ىّرفت

 [رسبكلابىرفو تست ا نو. لاب ضرالا توغو حالصالا ةهج ىلع نطق هني ذودايسفالا

 أ اذاءابفنللا تبا غتو داابءافلا مسالاواوسفاسف (اسن) رع دوربت ىرف ىرغي
 ظ ةساف نم سف ل ثللا فو. «انرقم ىمان:ءاساوعاركب « لاهو كلذاابتهاتجرخأ
 لاف طاكع قو. ىلا ةزيس ىدربب مهن« ىل+رءاج برعلا نم ريو فل او ءاسفنلا ىشو
 و "الاب رزتثاوامهدحأب ىدترافوهم نم جيش ماقنني دريا نيد و فل ! امم ىرتسشد نم

 [اهلاد ريغان موب خليت لاا يرسم يسن مدرب و سقلا ىق سعب 1

 يف ماشفاد عاذا اوفو شفي طااتخ ( انو ب ا هير نكاد
 | اهريغو لبالاو ةمئاسلا م دج دنا

 | دلوس رتب ام «اشعل اةامقس ته ذي اسم كمان ئازوفاوعض ثردلا و

 ةنصقل ا ءاس دولا تلاف "هلق تي دح ىفو ناكستلانةيصقلا مم ءالاوردم .لملاو قدما نم صان

 ا | ران“ أكف هلم رك مف نوكلا يذلا ةمدغلا لص وانملاعاليعك لازال للا 1
 | جاذتنا,تاءافتامغاو ةعنسلا ىلا هنم تجرفما_مئاش ع ءلاسقنءةقدشو قمم قات 1 ١

 1 نوودلا نمت صقتو خ1 الت !|تزاكس اه قل ن القارس ىهلات تدك اماني و تنرالا

 أنبا ا ال

 سس بسس مسسسسموم هيمي بسس



 6©؟4 ه(ىدن)و م(:اناووا راو

 وهو سعشلاعامشءوضةنامغلا 16 .غ) اهف عقوةاوغ نه نما للا 3 ا

 ةياغقلال_ةماهر قر ادرامغو هل_ةطلاتانانغضرالا ىلعو هد لاك عاعشلا سف

 ا ذوو ةلظااو ةرمغلاو هءاصسلا ل ؛ءهسارقوذ ناسنالا *لطأئش لك ةامغلاورعوأأ|
 موقلاااتو نااغو أ ناتمامتامهن' اككةءاسقلا مووثار علاوة ةملاع ىع شي داق وأ

 لثمىاغ عجب اوئشلا ىدمةياغلاو ىضالان ءهيهواطأ مش "كفيلا, نالفضأر قوذأ

 نالفلاقيو داسع لأن نءاهتنسثاذا تنغاوتباَم تبغ لايق رلاةناغلاو عاشو ةعاس أ

 ا ةدشراكا وة ضد ب ا !

 هتقلفاذا,ًافهشافواوأف لرلاسأرتوأةديزونأ 4( اف ءاسفلا ار هن ظ
 نيباموأنلاو قشناحدقلا ىأفناو ها رص هفانعا نع امان ئاقلا قتال لال فيسلاب |

١ 

 'تبمكللا لاق ءابلا نم ضوءءاهلاو نوف عمللاو ةفئاطلا ةقل ار نيلحلا |

 ىقفدقوةياشلا ةاتفلاو باشلا نقلا ١ ةقّرفتماقرفىأ عانك هداج هلم ىَرأ

 لاكو دالوأء:سءاتذىفهلداودقو افلا نيب للا ”ىتةوهن تن تفي رسسكلاب |

 ءامملاو ةذاذللا بهذ دةف 5 اماعنتتئام فلا ش ءاذا

 فاشن .ةتالفل ل اقيو ماسي أو متي لثم ”ىقفاهدحاو ناسا ف الخ باودلا نمءاستف الاو |
 تفاهو ترتس-وت ترد خ اذا ةيتفت ةيراحلا ثينقو ند فص ضوتاسشقلا تمل د

 ١ دوسالال وقو نادل ميت

 ظ ىدات نس دعب أ.د دسوالمق اوفَرذةاتف فدي ز دعب ام ا

 نرفمالا كالام ني دي ز ىلا بط لوما ا!ضءّتأكلذو ةب 5 راح سن او منى | ا

 مهلتقف مهازغف هحو ةزيلف فهك عا اهل لاقي هدي اهداو ايس كلو ركلات لاس 1
 |عحباوفاقتو قفتدقو ةوتفاانيب ىتةوهلاة. مي ركلاىضدلا ىتفلاو:لسقانههديز ذوأ

 ةعدس لاقو ”ىدع ل٠ ”ىزندلوعن ىلءوتذر ةيشقو ناسف 1

 اًونام ةوزغ ل الكرم« مهباران أو تن ىف

 عي نامتفلا فلتخاامول فال ايو اذ اال دبرد_#سملاو عببلا فواولا اول بأ هبوبيسسلاق

 0 اهل سم ىف همقفلا ثدأ ةةساونادي دل او ناةحالا فا خاام لاشك راهتلا و لىالأ ا

 ةحرفلات رجقلا (اخ ايتفلاقديلاا وعفترااذا همقفلا ىلا اواقتو ىوتفلاو ادشفلا مسالاو'

 دعانتاغلاوامتحاسر دل ةوخوةوفن هراص أ 'ئذلاىافت نم لوقت نيثشلا ني عستلاوأ

 تعفراذااوذلانأ موو اه ديكنءاضرتو نااذا“ اود سوقو ريعبلا يب وةرعنيبام | ا

 ىوط(لف ١ اؤ-الو اهب ىرب يسال« لاهو اك ىجف”رسسكلاب ىهتءخو اه دبكن ءاهرتو |

 هناو ارودةءوادودم مالك اوذ-ىفو همالكىوخ ىف ”113تفرع لاب هنو هاعم لوقا |

 او رثك أ خفلاو«ىفلارسكي ردقلا رازبأ روصتماسفلاو اذكواذكىلا همالكب ىسفبأ |
 ::كردق"ف لاقي لصيلا ىنعياهؤام هّريضيل ضرأافغ لك أنم ثيدحلا ىو ءاشأ

 ]ا نمو ىنأ كل ىدفمقلاشد روصةموهن فاذاو رمت :دعهلو ريك ا ذاءادغا ا( ىدف

 هنثو ديزي ةركن هنال كلءادف لوس ةداشّرملا مالزواس اذاني ونتلابءا دق رمسكي نم برعلا ||
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 ء(كرغ)» .» (نيغلالسف) 1 .ه؟

 'رجارلا لاقت ىممغلا لما ىب هو لالهلأ مهيلعرغاذا ناو ىمغال|

 انهلاغياهركموانهتلغوأ «٠ اهلالهسماط ىلا

 ْ ياللا سقلاق تنغتسا ىأان امنغاهجو نبذأ اراا تينغو ةدغ هلعدن ىنغ «(4غ)

 ْ اماشانت اش مأرجهتف « اهنابضتإل |
 ْ اذان لف :انغمو نالف ىغمو نالف ىفغم كنع تدنغأو شاع ىأ ىنغو ماع أ ىأ ناكل ىنغ :
 |ةيراملا ةيئاغلاو كعفأ ,امو كنعىدجيامىأ اذهكنع ىغياملاةيوةاز 2 نع تأ ازحأ

 ْ ىلع لاق اهحوزب تدنغىفلا

 ابئاوغلا تدنغ نأ اا تيبحأو 5 ما ةئيشبدامانالا ةبحأ

 تاسيقرلا نبا ل وقام اهلاحواهنس تدنغىتاانوكتدقو

 | اطمن هلالا ن نضصي ٠م له ىناوغلا ف هلل! رانال

 هلصأ ىلا ئذثلا رب نأ رعشلا ىفرئاجو ملص أ ىلا هذزو ةرو رمتالرس كتل اهءابلا كلر امغاف
 ظ رمسكك»انغلاو عفنلا تلا ءانغلاو ىعع غو ىنغن هن :ملوقتىناغ الا غيلباوءانغلا ةينغالاو

 | ناةطغنم ”ىحاضيأ ىغو ”ىغوهذ نغه-م لوقت راسنلاروهّةم ىغلاو عاملا نم

 | نيةريخملا لاو .ضعبن ع مهضعب نغتسا ىأاون اغتو هلل اهانغأو ىغت سا ىأ ل حرلا غتو

 ,  ايناغتتشاانماذان فو .« هتايحدشأن ع <ىغانالك ٠ "ىميقلا »كح
 | ةيملئاو لالضلا تلا( رغب اهواحأ اهيا ىلا عضاوملا سيروم و
 | لمعت ىلع" ىوغو وذ هريغهاوغأروغوواعوهف : هاوعوابع ىرش عفا انىوغدقو اضيأ

 سفقرملا دين ًاوهريغ لاتيال "ىمعصالا لاق

 ال ىلا ىلع مدعي الوغي نمو * هيمأ سانلا دمع اريش اي نف

 ةمدلانيدب رد لاهو

 | دشرأةيزغدشرتناو ثيوغ * ٌتوعءْناَدنَر رْغ نمال ان لهو

 1 يئلادأذيا وغلا ندم نيشلا ىلع نواعتلا و عجم يباغتلا 1

 دفاع 70 هف 107 ىقحنللاب را

 1 ىوغتءمالوا"ر دار ارب 5 اهلمضت نسل“ انثالا ةةطعم

 ريثكسحلا مهو سانلا نمةغاغااوءامتوغاا ىعببو ىلالادغيدارلاءاغتوغلاو ردصموهو

 ءاغوغريعبف لقتسينأ لوقريطي داكو ةضجأ لت راصاذادار 5 «ىمضالا لاه نوااتخلا

 هو ىذؤدالو ضءدال هن الا ضوغبلابهن شون ءاعوغلا ةدسعو ؟لاقونماثلا هش درو

 ةلزمغ هلعج هثرصن نموواو نهال د_ءمةزمهلاو ماذق ةلزيعيلعج هرلا دو هفريض نخ فدعض

 ده نيورع بطاخع نماتملا لاق لم م.-!ةواغوءاروع

 دعراو كلا ديام كضرأ قربا 5 ةزا قد نو هوه 0|

 ةرد*+ ئهو ةاوفملا عجة د2 ثمواولا متفن تايوغملاو نهاد ىف ىأةيوغأ يف سانلا عقوو

 هع كح



 هكا تخلل ة(الاوداولا تا“
 سس رس سبصمسس سس ب ب سسسسسسسسالاب

 ًأرمعي تلق ىذغلا لك أن م اهنوطي تكتشا اذاو ضاوغو ةيضاغلب او ىضغلا لك ايناك اذا
 "ىو غربعب تلق ىذغلا ىلا هين اذاو ىكامرو ة-ثر ل_.ماءاضغو ةيسضغلباو ضْعَأ

 ليل لاقي امرثك أو "هل لق ةغل ضغململو )نأ ىأ ل للا ىضغأو نوفملاءاند!ءاضغالاوأ
 ىأ ةيضاغرانو ةلظم ىأ ة.ضاغ ةهلءلو « ضاع لءاز او نجر ء يور لاه ضاغأل
 هتيلشو ةباقتئللا تيلضو + تيطفتامالضلا (امغ) دادضالا نموهو كم

 لاو ايطغىطغأاضيأ |

 قل ىاناهطغم هعانق 0 نكس, نك صوأ نباو بالك ن باانأ ْ

 | هلعاطغ دفئ ىلع لابطو ع ةترائثلكو ءاملااطغو لأ ى أ ىلغي ووطغي ملل اطغو |
 ْ ًّ ىو نب ةدعاسلاك |

 باطل اهنا مو لمع 55 هباظغبيطرلافملا بئاوذك

 دشنأو منلاو فلاب ارطغو امطغ ىلعغي اطغلمقاب ابد لج زلا الّمااذاوءارغلال اه
 أ ا 0 اغمبابشلا هيفاطغانرس ا

 1 حرة امروصقماؤغلاو توهَء لَم ءالو تدكسلا نب الاه تن ىأءافغا تيفغأ

 تراسل نور ا

 | اهتسلغأ رار اجت ضر لل وخلا ميضنلاو كاردالا نم هعنمف

 ْ ىلؤالادوسالاو:أ لاك تيلغلاةيالوانأ|||
 قولذمرادااب ابل لوقأ الو ٠ تاغدق موقلار دا لوقأالو ْ
 |هتلاىلغأ ؤ:الغرعسلا الغو دا هبفز واب ىأ اًولغواغي مالا ىفالغو نيس العصف ىفا ىأ ظ

 1ىفو ةممرزادةمةياغلاةواغلاو هءاعردقتامدعب أ هيت ءمراذا اولغمهسلا,تولغو رعسلا |||

 لاهو لاغن غب ءارتشا ىأم للاب ىلامتو ءالغتامك ذ ذااىرحلذملا

 رواش هوانا ةفشرو 5 أد فاضالا محلا ىلاغن

 ةءلاغلاو ه اهيزاكلا ىلغأةرداه" اك لاهو معلا اب لغأاضيألاقبومديروهوءابلا ف ذأ ظ

 ةلامغلاب تيلغت هن ملوقت كلا دعني ناملس كلذباهاعس نم لوأ لاسقي بطلا نمأ
 لافو عارسالاءالدغالاو

 ١ جيلا لاطفاه انمهسدقو « حرا ىل غناها ارتسفمك

 قوولا ةالغم لك ه-تامشنل 030 ةيفرلاه اهناذخأتق ةداوناذا ىلغت هولا ةالغم ةفانو

 : ددسللاه بهذو عفترا ىأةقانلا م ىلا. غنو ةزافملا اوهو قرخلا» اهلاو

 ا اهءادخ لالكل ادعب تعطقتو .٠ ترسختوامهجل ىلا غنا ذاق |

 أديز فأن عهوأو بامشلاةعرساض:؟ءاولغلاوولغلاءاولغلاو ةمعمريغنيعلاببلعث هاورو |
 أعجب اونانثالا كاذكو هبلعايسشغ»ىأروصقم افق لثم ىمانالف تكرت () ظ
 د وهف هملع ىمتو هلع ىمغم وهف هملع ىمم اد قوءاسغ أم هونامعءامه تلق تئشن اوتو وملاو ْ

 |فةلاقوفامتدبلا تود غم مهتما ىأربملا هيلع ىجنأو لوعفم ىلءهيلع”ىمغم[
 انهم لامقب افلا تيلا تيغدقو تددمنيفلات رسكن اف هوغو بارتلاو تسصقلا نم أ

0 

ِ 



 اديس ء(ىذغ)و ا: « (نءغلأ لصقإ « 65

 |'ئشلا هيوصايئىذلاءارغلا ( ارغا) ةيرتلااشيأةيذغتلاو هعطقاذا ةيذغت ةوبب ريعبلا|
 ٌْ ادلللات و رغهنمل وةنتددم ترك ناوت رصق نيغلا تحف اذا كلا نإ مْ وكي

 | كرد أ برعاللثمو تيكسلا نبا ءاكحاضبأةيرغمو ةرقرغم سوقوءارغلاب هتقصلا ىأ |

 امهوناب رغلاو جربو أههتب قكرد باعت ناو نيمهسلادخأيى أنيقرغملادنخأنولو

 |نامعنلا تالي رغابعتو شربالا ةعذج ىعدنل.ةءو كلامزبق امهلاقي ناليوط نآاشس

 نزح ارلا لاه هسؤب موف حرخ اذهل مي نع مدبامعيرغي ناكرذتملا نبا |

 | نيفثوباكك تايلاصو ه َنيرغلابرادلا تفرع لهأ

 هب ماوأ ى أر سسك ب هبىرغو ءازنلا مسالاو مهنتي رغأو دم سلا, باكل اتيرغأوأ
 13"ارغذيثيسلا نب تراغ موتك لان ديو ىسحو دملاو غفلابءار غلا مسالاو

 د ١ رئكسح لوقهنمو تاو
 لف عمادمامتةموءارغ » اكبلاءثيعلاتضافولسأتلقاذا

 هيضغىف ىدامتاذانالذ ىرغو هباكرغأ( ةيدلا تير نم تاع مةددعو لاهو لاق

 | ىأورغاللاقي تبع ىأ تورغو بهل اورغلاو ةكرغل جرو ن لا ”ىرغلاووأولا نموهو
 | لجرو”ىوزغوزغااىلاةيسفلاوةازغلا مسالاو اوزغو دعلا توزغ 4غ بدق رسل

 | نطافو جيجحو حاس لم ”ىزننو قبسو قياس لثم ازغو ةاضقو ضاه لم ةءازغ عج اوزاغ | |
 ارشطدأت لاق قاسفو ىساف لكم ءازغو نيطقو

 : . لضيهلجرلا نمش اضشءامويو » ةيرسامويوءازغبامو مف

 ْ رمسعاذا ةسقانلا تزغأو اهبوزازغ ىتلاةأرملاةي رغملاو دزغلا هتزهج ىأانالفتدزغأو
 أةيزغمنانأو حاردملا لثم دلت لو ةنسلاتزاج ىتلا قونلا نمد زغملا "كك ومالا لاقت اهحاقل
 | مالكلا ىز :زغمو نيدللا نمهملءىلامت رخآو هتلهمأ لح رلا تيزغأ و ختمت حاتنااةرخأتم

 1 ةمصلا نيديردلاه "هلق ةيزغو داربام ىأ مالكلا اذه نم ىزغبام ترعو هدصقم

 : دشرأتب زغدشرتناوتيرغ « ترغشاةيزغ ءنمالاانأل هو ْ

 |اذا ىفيوسغأ» ىسغب ىمغواوسغوسغبلمللا اسغ (اغ) لجر م“ ءاناوزغو |

 أ رح أ نيا لاه لظأ
 ا 3 4 امي تاع د "الاه .٠ امنأ تنغبأ أو ىلملاسغالف

 | هنموءاطغىأةواشغوةوشغو ةوشغو ةوشغ هرسصب ىلع لعجد ءاطغلاءاشغلا (انغ)

 ْ | ”ىمدالااهعا ازفان ىشغتامنالةمامقلا ةسش اغلاو نو ريصسال موف مه اني شغأت ىلاعت هلوق اوق |

 |ةرغؤملا قون ىلا ةيدحلاةيشاغلاو فوملا ىف ذخأيءاد هو ة مشاغب هقاءامر لاقي |
 | لثم ءدسجنيبنم هاكدسأر ضدي ااماهريغو ليمان مىشغالاو جررمسلا ةمش َ ةةئاغلاوأ

 أ ل_جرلا تدشغو هتمطغاذا ةمشغت ةمشغتئشلا تنشغل وةنواشغلاة ب ءاوثغرتعو مخرالا

 | ا ىأانايسمغهتشفو هتبرضطوسلا

 | | هب ىطغت ى أهيوثدب ىشغتو هبزثب ىذغت ساو هلع ”ىشغمووذان ايشعوامشغو ةشغدلع ١

  ضاخرمبو ىنغلاةريثك» ايشغضرأو ىضغ بن ذمهاوق هنمورصم ىضغلا (( يذغ

 اذا



 كج مماخغ)# نا _ «(انلاراولا بال.
 متاحةريشع مأ ىفدأ دنا ىلا .# سعقفوامعأأم كرخافناولاهت

 أت نأ :انانعملاوءايطالا معهن" بو بام فأعاد ىزيعأ مهلا تنااوأ

 قطن او مالا ىاذإءانانعل جرو بارضالدت,يلاذا» ايامع لعتو هل ىدتييالئ شد |
 لاتي ةثغبلا قوذ ىهر ةرركححلابت سا ةرطملا ةسغلا (انغ) و غلا لسضإلا
 امبرو هلب ونهب تاسبغو ه نجارلا لاه دي زىلأن ءةسغمىهفءابغاءامسلا تيغأ|
 لوقتؤريتلا ف ةس زاك ةسغلا دسعوب أ لاقو لالا ى راادعب نصى ذا ىرحلا ام هيش|

 هفرعت ملاذا كل ذك ئذلا "ىلع ىغو  هلنطفن ماذا ةوامغ ىغأ اضيأ هتمغوئثلا نعشدمغأ
 لفاغت ىاغتو ىقدىفهانلن اكواولا نموهو ةنطُلا ل_ءلقناك اذا لمعف ىلع ”ىءنالفو

 عجب اودي دكني انغلا كل ذكو شاملا ن ميل #لادل كام لاو مضلام* نخل( انغ (
 هنوالح بهذأو ضءءىلا ضع عيجاذا اوئغدوشفي عترملاىل.سااامغو ءاشغالا | ْ
 دغلا لع انا يثغو الغ ىةتهسفن تنغدقو سفنلا ثيخنايثغلاو هلثمءاشغأو |

 , دسالاه“ ضوعالبواولااوفذحو دغهلصأأ
 ' عقالباو دغوا هول مونانهب ه٠ .٠ اهله ورايالاكالا سانلا امو ْ

 جولطو ةادجلا !ةالض نيب أمة دغلاو ”ىودغ تنشد ناو" ىدغهملا ةمسنأ اوهلصأ ىلع هيءاخل ا

 0 ل

 وهنن و“ لامو : ركوون ادهن منوناختو دغوةودغو ةودغو ةودْغْكسرف ىلع .ريس لوقت

 ىنامهلوقو تاوطقو ةاطق ل ثم تاو دغلا عجلاو دغقادغكت لا .دادغ عمجباوةفر ءمأ

 أر ءأاوهاماو ىفأ ضو ماعطلا ىنأ :هاولاق كم الاكس ١١حاودزال اوعاباشعل اواناد غلاه" الإ

 رمهذتاو دعلابىأ لاصأ الاوو دغلاب ىل امد هوقو اودغو دغيادغدقو حاورلا ض.ةنودغلاو |

 هنمعت ماعطلاءادغلاو سهلا عوللط َتقو ىأ سعشلا عولط كدت أ لاقي اكت قولا نع لفلان |
 ءادغىلام لقتالو ”شسءتالودغن نمىبام تاق دغتف ندا كَل لقاذاو ءاتشسعلا فال_ثوهو

 هيلع ادغكأو 0 جيفلايلك باتل لعق نذاتازيتاناوويتل احا

 هنو لاصقو لمضف لئءاذغجلاو «لدسأاىذغلا اذغال يدنتهنةفوا
 *ىمالا 1 كأو ءاذغلاب مولع بستحتأ هنعهللا : |

 ندح اذوان امّدأو مهم" ىذغ « ماوه اهزد تاتا
 اهونو لاضسلاكهراغضهيوذغو لالا“ ئذغلاهو ريغصتاان" ىذغرو الاف لخهاورو|
 قدزرهلالاق ماعلا لذ شكلا نئام يان“ ءىذلا عاتب نأ ”ىوذغلالاشيؤ ظ

 لابنت عقله لك“ ىوذع *+ اومكل اماذأمهت وسروومو د

 كطعتناذغانلبا عضتنولو ةف هنوذعمم "كرغىلا بو فم ةههمريغلادي "ىو دغكوربو 0
 هر ىذتغاق نما "ىلا تو ذغ ل انقي با ارملاو ماعطلا نمد, ىذتغبامءاذغلاو ادغ
 هلم ذل ىذغوامد لس ىأاوذغو ذغي قرعلاو لاسءانملاادغوءاي املا هي دغلاقرالو هب

 يدعو عرسسملاطمشنل السقا نمد رطتلابناوذهلاو عرسأ أ ذو عامنا لوبلااذغو

 ى حا 0
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 1[ دف : ةوقاهنمدئاسق عز : راب كلغ وق ا

 مادو دع لما كبغتا * دل كانعتأقف .واكناف 2

 : ا فاكم ارب رحاب يوعملا تنال «امرادلردّتل ىذا كناه هلوقاهتمو |

 | لش ممسراوفلاونأو عماجتو « هنانور با ةرارزات» . ةلوقانمو |
 0 ٍ هكرقن تاق اماوأ

 0 عماوللاتاقفاملانيأو نع « اهرومأ ناكلاملاىض#”نيأو
 0 رعاشلال اق وهى متو ءانعتوماناعلاسقيةاساقللاةاناعملاوأ

 هيئاكر ىعمىفاشعت حدو » :ىفااننجرطيتاجاحلا اهل تلق

 أ | :وآنياو ب دلاو باكا ىوع ىوع هملءنوفوقيام كأم هلام نونانعي امم هو

 هتيولاببع لب حلاو زعشلا تنو عوانة اًضيىأتالكلا !ئوانعي زهرا ماوه كوع أ

 رعابشلال اه ةيوعتاضدأ هني َوَعَو

 1 بيض رغأاهقواس“ 1 * اهنورقتد وعاملا ماك

 1 هوعو ةينتفلاىلا مم قءن ىأةعاج نالف ىوعتساو كلذ هنمثءلط اذا انأ هن ىعتساو

 | لاق اهماطتءاهتولاذا اهريسىفاهتزب ىوعن ةقانلاو ىوعناف اهتع ىأ اهمامزب ةقاناا سأر ٠

 1 هنَعتيذك اذالجرلا نغتيوءعو هاضفو تاضذوم سم ىربلا ىوعت 0 حاملا نبدي ور

 ٌرصقي دقؤناسنالا هل ذاسعاو وعلاو اريثكىوعي باكا دو دءاوعااو هبانغم ىلع تددرو

 ! ةؤعلا ديزونأ دسالا رو اهنا لاقي مهغأ ةه ىهو رصقيودعرمقلا لزاننءءاوعلاو

 1! | ىبعدكالاو | 1101 اوسع وشو موقلإة وم تحب - ل اقيؤؤشلا لم ةيلملاو توسل

 ١ انهو أ تابت الث همف عقجا م الك َنالةرمدملا لهأ لوقاذه ةمعمتب واعمريغصتو هلم

 ا 0 :ىفلوقت امش نم ف دكت ل ريغمتلاءاز هالوأ ناب خيناف نهب داو ثفدحرمغستلا

 |لوق ىلعة - عم هذ ه واعمريغصتق نولوةب | آيس هنمنوذذ حالف ةفوكلا لهأ اممأو ةممم ةمم

 |”ىدقرناسلا فالخ ىلا( ايع]) دوس لوقي نمهلرق ىلع ةزيعمو دم أ ناوخب ني

 || لقابنمايعأ لشما فو لعن ىلءاضدأ "ىو ل دعف ىلء ع ءووفاشيأ ىعو هقطنمىف

 1 |اققتعا يع عب فلو ةتورثك !ماغدالاو هوجول دتجولاذا يعوم صأب *ئاضبأ لاقي

 لاقو ديدشتلابا او.عاضيأ لاسقيو اومح قءاناقأك

 ا هما جلا مذ ذيك ضو كيف ص ًاباونع

 | نه برع! نماشععسو لاس ذوب ةغللاهذ هبانربخأ هن ودسلاف اًضيأءايعأوءامعأموقو

 لاقووهىنامعأو ههجول دامت ماذا ىرسأب تيبعو نيبيف ةمبح أو ءابنعأ ل 3

 مالغىفأ ندارتقأ لو * اعدت ىف عا رثكسلاَناق
 ىأ ىلانعأ ىورب و ريثكدلا للامملا عجب :كمأالواديدشارقف رةتف أ لاطسومم تنك لوقت

 فل الانام هالك هللا ءانعأو نامعل اال وىعبووذ ىدملاف لل رلاامءأو .ىعضخأو ىئلذأ
 اذئباسعقنون أ ا.عاوهو 0-3 نءنطب ون أ امعأو قععااعت وام عنو الا هسيلعا» ءأو

|] 
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 لعق ىلع باقل ةمعو باول | ن نءةمع ةأسعاو لهاجى أ ناقلا "و ىمع ل+ دود ةمونءاسبثالا

 ىفهانلقاك ”ىوعمءىلاوةىوعأ ى يعل ةتسنلاو مهلهجىأمت.عم-مفونوع موقوأ]
 ىذقلاىراذاامعى معي فلاح ملا معو لؤصلا تاهل لوباو لسا ناممعالاو ىو
 ديدشتلا طر ةو رعشلان م ىمعملا هلمو ةممعت تبلا نعمت معو دي زاد

 همس و ذب نو لاق باصسلا دو دمءامعلاو توما ىلعا اوذرشأ اذا ىءوهاظ رت ديزوأ|

 لافغالانيض رالا نم ىناعملاو ليذه لاس ج نم لءجدن اعو لايكلا سور بكر ريناخدلا|

 ةيؤرلا# اضيأءانعالا هول مالو ةراسع رث اهي سيل تلا | د
 ءنسعر اموات اك ع هزاسعأ ةيماعدلبو

 0 7 4 يي د قع ذك هنت لاشي دلي برو ديرب ا

 ئشلا تيقعاو هملا تقولا بنة مهلصأةسافارهظ موق ىلع راغأةقلامعلا نا لج مساوهأ
 رثكلافنلا سم .كالدّنال هبلق ىعأام هيداربامناهانعأ ام مولوقو ماشعالا باقودو هنرتخ | ا

 يطالع انعال .:.تدعتالدب زتيالامّتالهاعأامنومعلا ىعف لاسةءالو لالضلا
 موهفانءاضيأ لاةرومو.قلا ىعلاهوّولا تنءو ىلاعةهلوق هنمو هريغ ءانعأو لذو عضخ
 ريسالاىب اعلاو هرمسأو هسح هش عت هريغءانعو ستحاو راسا ىلع مهيفم اها ىأاريسأ ن الف ١
| 7 : . 1 2 

 ا
 ا

 ننالاه هتروظأو «_:برخأءوثلاتونعو تازنرومأ هءتنعو ناوع ةزوسنوةان“ موقو
 لاش اتضروهظاذا اسكلان اضيأ ىف توا 5 رسالات رالا تاءتيكشلا
 ةّدراود لاق ا د" ماذا ن نعمو هرشنانادالب نعتمل |

 [ هريسهؤ اه .سريالا بطرلا نم 5 ةيياتم ا 64 بهاوباج

 دب زن 6 لاو تينأ ام ىأ أش ضرالا تنءأامو

 اعرازماءاهنلاةافاحت 1 تاي ”ىلؤلا ىنعأامن 04 و

 مالكا ىئهمو ثدضقو تدرأ ىأازكح لوقلا,تدنءوأ أش هنم صقل مىأتايلفهلوق

 ءاوخ ىأهمالك“ ىعمىفو همالكت انعمىفو همالك عم ىف كلذ تذرعلوة:دحاوهنانعمو

 ةئمعلا لثااىفو ورع ىأ نع برحال ا هب ىلاعب سس ملا ىف دعي ريعبلا لوب :هلمعق ىلع ةينعلاو |

 نت ىأءانءرسكلا,ناسنالا ىنعو اهبتيلط دا ةنيستم ديلا تيدا برخلا قة

 ئءماهمان ًاوةباشءاسم ىقعأ كدا تننعو ىنعتناضنأ ]ل هشنعتو ةمئعلانأ | هس 2و بصقو

 4 رتءرابا عاليلسان قمتم هللا و قام متت كلقدنم تع !ذاوالو طن لدا
 (هدحاو جاوتلاو بتاوحلاءاشعالاو لئاسلاوهىنانعلا مدلاو هّمسيالام ىأ همنءنالام
 لبةمنبا لاق: اروصةما:ءانهدحاو ”ىلارعالا نبا لاقو رسسكللاب ونعأ

 ١ ملال ءكاتاوعسااىف4 قت « الوذالبلاءانعألانرخال

 ىتشلءابق نم موق مهورسستسحلاب وئءمهدداو سانلا نمءانعأ انءاجوءاأ ىورب وأ
 ةيقعئ د. اولا لوةىف ىعملاو ناولءلاو ناونعلا مسالاو هد :ىلءو باكلا تن: ونهو

 مي راغوشمدفردم# ه0 ءامدسااكرهدلا تعطق 0

 ةذعلا ن نءنئعم هكل-هأ لاةدو هلل نءبغرب هنال ة_ذعلاف سيح حاسه اذا دلل لدقل اوه

 قدزرغلا لوقىف ىنعملاو ءانتانوتلا ىدعان هلدأف



 اه/ىع)# 2 نعل لصن)و 30

 أ شي لاسملاو اهنمج لبق نم ذيواطا أب يذلا ماللارم كي ىوملاو ىجمدالا ءدسعوإأ

 أ |[ زجارلالوقو لب رمسارغصم ىل .هيو كبس سرف سا ىواعو رعاشلا ارعسالا سرف مسا

 2 اءلولةءاقلش ىتارامل « اءلمعد نمو وم تع دق |

 هن بالثوب . ماا: كرا تآ ١ بلاى ص او ءإصأ ىلاهذر هن ال ةرورضءاس.ل ارش ىل.ءيدارأ | |

 ١ "لوم ىفالع ىأ ىلهثو هلم هالةعاو هالع ىأ هالهةساو الع ىأ لجرلا ىلعت او فرصن.ال

 | هعقرهللاءالعأو عسف :رلا ”ىلعلاو . هلع نم ىل_برلا ىلءتو تاسىأ اهسافننم ةأرملا تاعتوأ
 ْ نوط ارةارتسىلع * روكلابابوىئاستأتءلاع لاق هلث.ءالاعو
 ا اعلش يعني انبلاعول :« اعد_عدانلقرئاعلا ىوهناو ةيؤرلاقو
 | هثءلوة:عافتزالاىلاعتلاو ءاشرلاو ةركملا نم ههضومىلا هتءفرةماه:لماسا تملعو

 الأن والو نيلاعتةو ناو انملاعت نيت لمار ا أرمالو مللا فب لسرالاعتترمأاذا
 لأ كملع لوقو قاضيا ان ”ىأىلاو تللاعتدقلاسقيو هنع ىهنيالو تلاعتهنملاق؛نأ|

 | ايس عاضتزالان لأ ناك ناو "لهل راصةلامعتساركاناهذسخ ىأاديزأ

 رعاشلال اف "لق: ساو هب عاطضا

 ١ ناديروءالا ند -طقستال 5 ىذلا, كلا فولءتاا دعا

 اال فردساو لعفلاو مسالا ةكرتشم ةظفأ ىف هد لا نما اوبأ لاك عضاوم ثالث اهل ىلعو

 [ديز لع لوةتكنأ ىرئالأ اللا ف فرو ىسالاقفت كلو لءفااوأ فرااو همسالا
 0 ةفرظلاق ولعن الع ن نم هنال ل عذمذهالعف بولا ديز الع لوقو فرح هذه ىلءذ بوف

 امنأالاواو نم ةباةنمابهفا هيوسسلاه ليخلا ىلعو ىوربو .« رقثااكءامد لءانا العو

 1 زجارلا لاق اهااح ىلعاهكرتي ب رعلا ضعب و كءاعلوق:ءان رعذما عم باق

 اهاوةد-سقح ىثعددشاو »* ا.هارتسك ار صولق*ىأ

 اهالعرطن ّن_هالعاوراط « ا هانأايدانو ة ءدأن

 فرح هسءاع] + دياجعسان ركب دقو ضذا فرح ىلعو بعك نب ث روب ةغا ىه لاسقب و

 ا لهجت ءازب زب طق نعو"لصت « اهؤمط متامدعنهماعغزنمتدغ محام لاف

 .اهقرتفىوتسا نمش ابحاستأر « امدء"لطلا ضمنت هلعنمتدغ رخآلافو

 01 دهم عاذكناكم م-واوقو ٌرللا فرح ىلع لخ ديالّرللا فرحّرال هقوف نم تدغىأ
 نم عضوف مد طوندقو هل نمر امتاذكو لا توليف عض وأ دقو دهن قأ

 | لاي ءاملا نفع نوكتو ساعتلان ل نوذو:-سساناا ىءاؤلاكك اذا قاعتةرتكا

 ديزب ”ىلعو ادب ز ”ىلعلوقنر حادةلابىأ ٠ عدصيو حادقلا ىلع ض.فيرمس «بوؤذوأ

 ةوالعلاو هةئوذعو همتواء دقو نونلاو ماللاب هنولودد هناو:ع باكا ناولءوا ديز ئطعأ هانعم

 عجلاو ةرفماودوفلاوءانمسأاو م هيلع هت ةلعوأ ارقولا ماسة دعب ريعملا ىلع هب تد طعام

 ثرمض لا د هّقنعىفمادامن ف الا س أراضي ةوالعلاو ىوا د اودواذال سم ىوالمعلا

 هللاءاسعأو ىعموقو ىعأو وة ىعد_ةورصبلا باهذ ىمعلا(( ىع )هس أركأ هتوالع

 ْ ملع تمعن ىلاعت هلوق< ضو سدتلا اذا سهال اهءللع ىبعو كلذ هسفن نه ىرأ لجرلا ى اعتو

 ”انالا | 0 َُ
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 ىل«نالفاكءاولاه افرول سرت ملاذا اهرعشةأرلاتكعواشرتاسدوساواسف رخؤمتضسا ||

 ق ىل_ءواواءولءب ناكمملا قال-ع 0 هموق لعل ء مولوق لئمفطع ىأ هموق

 تدلع ىب كدعك الءامل عدن وراق العب مف هل ان العاضي أل اّةيو ءالع ىلع كلاب فرعشلا

 د -يتناحأ ما فراش رد ئأ ىلع لجر عجبوهو سانلا ةءلع نم نالفو ني_دغللا نيب عم
 هلك اذهىفا واعربكست ضرالاقالعوهّس رض ءسل اب هنواع وهتماغ لح رلا تولعو ةددصو 1

 لأ لاق لاع نم ىأ ماللاريسكيز الا لع نم هيت أ لانة يو اهلفس ض قنا هواءوراذلاواعوأ
 ْ ماتلاونأ لاق .العنمهتنتأو «لعنمليسلا هطحرغصد وملك ه سدقلاو ىعاأ

 "قا وفا عطقتت هناشول * العن ءاشون ضوملاش ونت تنا

 ديذنب ىدعل بوقمي دشنأو ماللا مضي لع نم هتدتأو ا

 نكنلا تاذهناغدلا لعن ماع هرتستر هاظ ساكىف ا

 ىاع نم ض.ةلاهنكض ىقرغك « ةريشق تحت ىذلا طءللابكلخ ٠ :سوألوقامأأو |
 بوةءي دشن أو لاع مهن 2 أو مالكلا ىف هلث هزومالو ةيفاقلا قالطال ى مو ةدنازواولاّن أف |

 م 1! ضي لاعم ن مهند أو اسر رف عد « لاغ ن نماب رحت ساسنلا ىأط 3 ءاحرنب نيكدا|

 رلهان ىثعأ لوقاممأو « لاعمن ملح رلا ناضغنو « ةمرلاو د لاق | 0
 رذ-الواهتمسعالولءنم « اهيسأال ناسا ىنتتأىلا ا
 ىعلعاو ىءلاعلاقيو دسم ىلعأ نمريخ ىنانأ ىأاضرمسكو اهسكذوواولا مضي ىوريف | ا

 تاملاىنأن ب ةيمأ لوقو .ل ين

 ار 10 هير د

 قس كاب وع دوا و 2 2 |

 مهباوةالعلا كاذكر فرار هراء واعلاو اريام ءاسلعلاو كار |

 ْ زحارلا لاهو طقالاه لع لع ر تالعلاو ىلاعملا|

 هن الءالوءاراوسالو هع هناشاهف "ىواشلا' عفنت ال :

 قالا :العةقان لاب امءالص ىفا همهم نت ةالع ةقاذال لاقرو العلا عيب اونا دنس !ةالعلاو

 لائم ناش لج زلاةيوةهسجةليوط أ * نا لع قلخلاةالعباهتزواج «رعاشلا لاق

 "ىلع وب أ دشنأو ثنا اورك ذملاهيفىوت ب ةأرملا كلذكو ناش طع

 ناملع قلل ةالعب هنزو اج 5 ”ةكاوءوةاموم نعي فاثمو

 ٍْ اهيلا ةيسنلا واهالاواموز اخ ا ىف مو ”ىمءارو امىلاو ةمات ضرألا دحنق ةونامةملاعلاو

 ةبلعلاو دق ةبلاعق أاذا ىلع أو لجرلا لاع لاقيو سا.ةريغ ىلع ”ىؤاعاضي أ لاقيو ”ىلاغ
 هذهّنال تدأوءابوا اولا تاديأف ةوملعهلصأو ورم لثم ”هلمعذوهو”ىلالعلا عيال
 ىه موضعي لاوو تولءنموهو -ىولدول دلا ىلا ب: كتدكا هانقام ركل ساذاواولا|

 مال !اىف سداولاق ةيلعفاهنزوو فعاذملا نم اهل مدع مهتض هدو هل .عف ىلع ركل ةدلعلا |
 هاكحرسسنملا ماه نم عباسلا !ماللا تشب ىلعملاو هل ىلا ن الاف لخ دام عرلا ةيلاعو سف
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 8 8 ٠ بغسأ ةوافعلا تاذمومعاكو » ايغاسن امط؟ ىحادماو تابو ْ

 | لقاراكلاتواقسلاجهتمت اقوه ةوالؤأ 4 تنرغاذا قمل نمدايبو عمم لول | ا

 ردقلا توفعهسنملاقيردقلا عمردقلاريعتسماهدرمرخآم ضل, ةوافعلاو ءدوجأو قرم

 ”ىلهابلا صوحالا نب فوعل دشن اواهلفسأ ىف كلذ ت راذا
 ا 0, اهريعتسينمردقلا فاعةراذا : « ىنةدخ نعىلأساو بل ستالف ْ
 ١ | معو هب سر د لزملا عب رلا تفعو تريلا اذهد_كنأو ردةلا ىف كل رتامىفاعا ا ”ىىمصالا لاهو ل ٌْ

 | لاقو ةغلاسملل د3 را اهتفعو تسر درادلا تفعتو ىذمتيال وىدعد سر دوفءب لزمملا |

 0 رطقااوروملاهبآىعءامنال * ىوالانمس ءرلاسراد عب ر كج اهأ

 سرادلا اودو فاع عج "ىعلاو داس هل ادعت ملصأ اذا ه_تم ناك ام ىلع ىن ةءاضد أ لاسقدو

 | هقرطيملاذاءاملا افعو وفعلا ريثكلا لوعف ىلعوفعلاو هيقاعت لو هتكرئاذا هملذ ن ءتوفعو

 | «وفعواورثك ىأ اوفع ىت-ىلاعت هلوق هنمورثك امهريسغو تدنلاورعشلا افءوهر تك« ث :

 | ىلا َوعَتو برا اولا نت نأ ضأ ثري دما ىفو هر كلذ تاءفاذ ا ناتغلاضيأ هتفع أو انأ

 نالَط ةافعلاو هل ءهَسفتعاو هفورعم باطأ هنت ىأ هتوةعورعشلا لي وطل !ىفاعلاو
 | رثكوهو فايضالا هيفتعتو فاضالاهوفعت نالفو وفءي افغ دقو فاعد اولا فورعملا
 | لاةيرادلا لو-اموةحاسااةوةعلاؤةاّعلا ((اقع ”ىنعلاريثكو ةرفاعل اريثكو ةافعلا

 || ىسلا ناب نمحرذامرسكانوعلاو دجأ هنوةءيدوطياملوقتو ةوقعب كشر أ الف بهذا |
 || اريغص ما دامك ةدعبو ثدح ام لزأث دحأ اذا اقع عي ىدلا قعلاقب لك ًاينأ لبق

 ال[ نمتابقعلاو رهملاو هلذسلا نم حدرااوهو ”ىد قت ىلع باكنم صرح الثا! ىفلاقي
 ٍْ نأ وتنوع ةراخغا ن نملصحا سلو هندعم قانامن تيذياموهلاقي صلاخلا بهذلا [

 د.ك د سعو ًادشنأو باقلا ىلعهقاع

 .قاعبثذلاءاعدن ءّقاعل « كامعت نمالسر ف ولو

 || ذاةرسزو ةلعرشملا فرق اهلا ذأ نآءاقتع ءالاو قاشعالا باقوهو سايئحالاءاّمّدعالاو

 هب ور لوق هنمو مالك لا يعش ىفذخالا كا ذكراه رعق نمءاسملا طش .نأ هنكعم

 ْ كيفن نءهتانأ اذاةئثلاتءقءأوهنرا رم تذتشا اذائوشلا ءأو «اىقعتلاا مقعلاب قدعبو

 لأ اًرمالو ]رز ةاول كيال لثملا قو هركشب امم هتلرأ اذالحرلات 5 آلو:اكهنرارملا
 ا ' ”ىلذهلا نذتملا لاق هقءىفةغلءاوهلا ىف هب ىياذاهمهسن قعو قعتت

 ا مولا اذيحاولاةزاؤافتسامم « دحأهيرعشب لف مهب اوقع

 لأ مضلابةوكملا (احء) م هنا اريط ىف عفتر | ذارئ اطل ىنعو فاققلا باي ىف ءانرك ددقو

 رءاشلالوق هنمو اك_ءعجللاو بتاذلازرغم نهرعشلا ن نمدكرع ثيح هبادلا بنذ لصأ

 نأذلانابلأن م”ىسعلاو هن دةعاذا اوكعةبادلا س3: توكعو هاهماند أ اكعملو ىتح

 ئحارلا لاق ظافو دم اخ ضن ىلع هضعب بلحام

 نطبلااناو- ىفاسمنيلأ « 'نأضاا "عنه ناس شو

 ىتااةاشلاءاوكعلاو ظالسغ ناس ىأ ءاكعمةنام لاق يو تافلغو تنعم ىأ ةقاننا | تكعو |

 مس اسس سلا

 ص



 ه1 14 «(افع)» : »* (ءايلاوواولا بان) «

 | ةيطعلاو نامأو”ىنام امأو حتلافمو ميتافممهلوق لثم اذه سشفخالال اه طاغعمو ول طاع |

 [[| ىلدمرك امو فور عملا ءالؤ ا اماولاعا؟ ل امال ءاطجأماولاعو اءاطعلا عجبا او ىطعملائّدلا

 الو برعأ | ع نم عام كاذ نمزوامناو لعف أ ىلع ديال بعتلاّنالدرطبالذاشاذهو

 ةئ ال0 ىف ىف تع ىوامع سول طش لودانقنا اذاريعمأا ىطع أ لاسقيو هيلع ساقي

 الوان ىأ طاون أر يغب طاعل ملا ىفو ةلوانملاةاطاسعملاو دملابهتلوانتيؤشلات :وطعو 'هلهس

 أ ءاطاعتو كم د#فذ ناك اذاى.طاعبو دي دشتلان ىرطعي وهلاةيو لوانمءالو هبق عمطءالام

 ٍ | ىلاهتهلوق ىف ل.قو هتبلغ ىأ هتوطعف انيطاعتو ه-هف ضو ىأ اذكىط ا« نالفو هلو انت

 | ندين م تدرأ ا ذاوا هبرضف هيدي عفر هيلجر عباصأ فارطأ ىلع ماقىأر ةعف ىطاعتف

 || منأ ل_هةعامدلا لوقتكلذكو ةددثم ةحوةفمءاسإ 4ه ءطعم تن أله تاق أيش كمطعن

 | نك اساهلبق نال لءاأتدكفو تمن دأو ٠ ءاءواولا ترلقو ةفاضالا تطقس نو: لاّنال ةمطعم

 تاقةفماللا تفذ#- ءاظطعترغصاذاو كلذ ىلعس ةفءاملا فب هنامط مالا له ننثالاو

 نكي للاذاماللا هنم تفذح 5 ىدعو "ىلع لثم تآا: ثالث همف تءتجا سس الككلذكو ”ىطَع

 ءاطظعلا 4( ةيحت ىامح نءى كوخ ها تنل عانينا أف لعن ىلعامُ م 4

 قاواضيأ هباظءوةءاظءةد اولا ىف لاقيو ةغزولا نمريك أ ةميود ىو ةءاظع عجب دو دم

 متفلا ءافعلا (افع) هءاسام ىأءاظعامهّللاهاَعلو ةذسقااذا» اظعامو ءاع منالذ

 ىلعفءامهبلعتيرششو افمغر تاك اف ىتء كل دا ذا زر ني ناوفص لاهو بارتلادم لاو

 ارادرك ذيربهزل دشنأو كالواإو سوردلاءافعلا دسسع ونأ لافوءافءلا ان دلا

 ءافعلا تهذامرا' ىلع « اوايفا مءاهلهأل مق '

 مرتك مما هرسكلابءافعلاو عجريالةربدينأ لع اعداذارابدلا بلع مهاوقك اذه لاق

 تسيلو أطول ىنا|لسغلا ضرالاوةعلاو ءافعتاذةقان لاةيريعبلاربوو ماعلا شس در

 رعاشلال اق راب اهب
 رثأ مهل دج ونلوذعلا اوطممنا «  ةحرادلعتلا لارشك لق

 نا لاق ةوفعى ”الاورصقلاو جفا افعلا كلذ حسو رن اوفعلاووغعلاووةسعلاو

 "قرش نبلغ: ل لضفملا دكنأورسكلاءافعلا تركشلا
 قهنلابوهافعلا قاهشتكن ءطو 2 هراكس ٠ نءماسهلا لد رب برمض»

 رعاشلا لاق ل لام اوفءهّدطعأ لاب ةقفنلا نعل ضفي ام لاملا وفعو
 ننغأ نيح قوولم ىف قطننالو # قدوم ىعدتسىدوفعااىدخ

 ةوفع تاك أو ءري_ثو هنما ىأ تالا اذهةوفع تيه ذ لاقي هتوفصرسكلاءئشلا ةوغعو
 | نمهافءتساو هنم نءدىأ ك هم حرورخلا نم ىنفعأ لا قيو رابح ىأباريشلاو ماعطلا

 | نعهللا عافد ىهو ةيفاعلا مسالاو ىنععفافعأو هاءافاعو هنمهافعالاهلأسكا هعمح ورذلا

 070 ا زا ا ااا ااءثءثءءعع

 ةعجوأناسنا نمقزرنلاط لكم ةيفاعلاو ة.فاعهقناءافاعلاتير دصملا عض وم عضوفو درعلا

 نم هب صال أ قرملا نم عد ةريام هرب دكار ةواف-علاو هدزاوءاملا نسا ا اطوأ

 ْ تنمكلا لاك مركب
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 2 2 ل لت تت تت تآ ال

 نفاملاباءالاابعّرقأك ه :ىونلا اهب تّرةّساواغاضع تةلأف

 جياوالا ف لاقيوفاصعهذه قار ءاان عمن لأ ءارغلا لاك ايلع اكون أ ىاصعهذنهو
 ًرعاشلا لاف فالللا عقو ىأاصءلا تةثنا اوموفالتثاو م يعاتجاىأ نيالا اصعاوقشدق

 4 دنهمف.لادضلاو كه « اصعلاتةشناوءاههلا تناكاذا

 ا 1 نع كاصع عفرتالم هاوقو كلامذلا ىنكيو كمفكي ىأ

 :!مهاوقوريصق ادعلا بكسحص رل#كلا فو شربالا ةعذح

 ا ىارال؟ -يمصالادشتأو

 ظ اعيصاسانلا ب دجأاماذااهيلع « .هلىكرتقةورعلا ىدانادعلا فمعض

 [ركذي ”ىنزما نعم نب سوأ لاق ىلداملةسامسلا نسج قيفر ىأاصعل نبل هنااضي ألاقي

 0 الباىدي*ام ىإعالجز
 1 إ هلجاستو هنا اهلجاسي « اصعلانبا عداو ترش هيلع

 | لاقو حائل ا ىفىتلاماظعلاىدعلاو  "هل+اسمءامالامب 0 و

 هتدد_ثحرتا تودعراهب هم: رضاصءلانهنودعو « مداوقلا ىدعىندالا اهقح ىفو

 ا
 ا

 ريرج لاق هيبرضاذا ىدعيف.سلاب ىدع كلوةردصءرودّم ىدعلاو

 د لقيصا!لعف ل اذونو.ةلانباان .» اهب ىمعن كربغو فو.سلا فصت
 : | فالخ نايصعلاو اصع هلع ىأ فرسلان ىصتعيو ا يلع "كودي ىأاصع ىلع ىصتعي نالفو

 : ا ءاصعل ماضي اءاصاعو "ىهعو صاعوهف ةيصعمواي_صمعهيسمعيهادعدقو ةعاطلا

 ا ىداعلاو هلادعحرخأاذا مركلا ىعع أوت دس ىأ .ةاونلا تصتعاو هيلع ىمعتساو

 ظ لاهو أقربالىذلا قرعلا
 000 * عرادزوج تئداصول# رظن ترض

 أ ام ثلا نمتيلدللاةوصنعلاو ميلسنمنطبةيصعو اضيأءاما|نءوهو
 1 تماس (لاغ ,و ءاضءأ اهتأزحاذا ةيضعتةاشاا تسضعو ءاشءالادبعاو وضعلاو
 أ الامن ىعيمسقلا لجاهفالا ثاريسف ةبشعتال ثيدحلا ىف و «تقّرفاذاةيسضعتئذلا
 | هيفّرال هيف مسقلاةثرولا ضباط ناو قرفيالا هوغو ردوملان نش فالف مح

 ظ اولءح نيذلا ىلا هت لوقو هضد رقاب مهن نعل عسقم مث عاب ,يهنكلو موضعي ىلعد أم ملعاررض

 | ىدصالا 0 انزك ذدقوءاهااوواولاا ماصقنو ةضعام متددحاو نب نايضعن ار هلا
 1 ةيطعيالام هاطعأ ء الدخاو عع فانص أ ونوذءو نوزعو سانلا نم قرفرادلا ىف
 ذاءامااوو اولاز 0 1و سلو او زاطع ةيسارءانسلا الاد ءاطعا

 واول لع فقول نواقئت سب م-منالو 0 ا
 ءانياهزمبي نم مين ءاهلااسهفا وقل اذاف ىادردإ_صأو ءادرلا ل_ة.ءابيلا كل ذكسصو
 أيار دوةو اطعلوتبف لال ا ىلا اهذرب نمم-مممو تالا 1 راقد ولاا
 ءاطعلا لأس ىطعتو ىلف«ةبساو نانادرونآ ادرو ناو اطعو نآ اطعة#ذثتلا ىف كلذ - 5و
 مواز ثنؤم اور ذااهيقىو:س لاعشمو ء اطعم أ سهاوءاطعال اري كسض» اطعم ل>رو
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 كقن اء(اصع)# ا (ءاملاوواولا باب]

 | ”ىشع هتيتأ لوقن ةقعلا ىلا برغملاةالس نم ةمشعلاو ”ىشعلا .( اشع ]) نيقب مهبظاكأ
 مدس ع "اك هربكم ساء قريغ ىلعناسشع”ى ثءلاريغصتو سمأ ةمشعو سمأ

 ةيشيشعةمشعلاريغصتو تانامشيشع عومباو نايشن شع هريغصت ىف اضيأ ليقو تاناء ع

 موقسزوةقعلاو برغل نآاشعلأو“ ىدعلا ل ثم دملاوريسكلايءاسشعلاو تايشيشع عدمباو

 اودشنأو رسفلا عواط ىلا سعشلا لاوز نمءاشءلاَنأ
 رابلا فصتاامدعبءاشع م« ليلبارص«ةودغانودغ

 رهو ىذعالارد_صمروصةءاشعلاوءادغلا فالخ وهو هند ماعطلا ملا و خفلانءاشعلاو
 ىثعن هللا ءاشعأو ناواو شع نان أسهاوءاوشعةًارااوراسوللاب رمد و ليللاب ريصتس ال ىذلا

 ءابد>اولا ف تراصان او اولاَنالن اوثءداولوةيلو نام_ثءبام_هواسع شه رسكلاب

 ةمسنلاو ىذعأ هنأهسفننمىرأ اذا ىئاعتو اهلاح ىلءةمنث ::21 |! ىف تكرتاهامقامةرمسكسإ
 طبق ىهفانمامأر يصمال ىتلاةقاسنلاءاوشعلاو ”ىوشع ةيشعلا ىلاو ”ىوشعأ ىشعأولا
 طيح طاش ن الو ةريصد ريغ ىلع هرهأ طبتاذا» اوشعلا نالف يكحررو ءشلك اهيدب

 ىو اهيسشماذجوة اع متحفا[ ص ئتطت لالا تنفع يكن | | ءاوشنع

 اهعمتشعتناهتعت ىشعتت ىلا ءاشعلا أت ىتل|اتأراذا ىأة سب الا عمت ةيئاعلا للا
 ايشاو!ارخالاواهتلس « اشاوعلادرطي كلا ىرت 0

 ىشعتيلوقب م هئاشعن عرظأ اذا ينعي «ميقلاوبأ لاو ال ىرتىتلا ضىئاوعلادأ]]
 وصوت وشسونوبم وب :أطو أ لاقي نا . مغ ىلعا عأ بكر نأ ةوثعلاو ةلظلا تقو ف ا

 لجرو تددعت ىأ توشعو ةيلبوأ ةريخىف هبهتعقوأ اعهنريخأ اذا كلذو ابتلما ص أ ىأ
 لاقيه غي رىلا وأ نيباموهو فلانة وشع لمالا ن هىذمدي زونأ ىثعنملاو هدو نامسثع ا

 لاقو رانلانمةلعشلا مضلانةوشعلاو ليللا نمداوسلاىأ وعلا يل 011

 انمشاع دصاقت لكراسصمت لمالاو هاذه الما هند صق هنو شعو «ررشلا, حرت سناقلاةو ثعك :
 ةئمطحلا لاف ف.عضرصي اهلعتالدتسا اذا اوشعامب ءااوشءأرانلا ىلا ثوشعو ١
 دقومرخ اه دئعرانريخ دج « ةهران ءوض ىلاوشعت هنأت ىتم ٍ

 لامحلا عا ةوم عقواذا لبةةسلا لعفل نال نيموزجتنب عوذ وهو اسشاعهنأن تم ىعماو
 أعوام باوجلاي أي تمزجو نايتأت تمزج ن:ًايهمركت ادي زتآننا كلوةكعسف -فتريأ]

 نكوىلاءنهلرقدنمو هنع توسع تاقهريغىلا هنعتر دصاداو الا هتاعج دامه 27

 اهرف فص لاقو ءاشع هةمعطأ ىأ ىشعتف هنوشعو اناطمش هل ضمة ن نحرلارك ذ ذنع شعب

 راردزذتلا لمسفكة معهن ما هصصنو هو شعوءامعس نبا ناك

 هنع تءدض لدم هءتقفراضأ هنع تبشعو "راغن الو كلبا سعء لاقي ةمشعت ةنيشع كاذكو

 لما فوتو ءاصعلا (اصعإب ءاشعىام لةنالو”ر سعت نم نام تاق”شعن كل لقاذاو

 زهر ”ىدعد ىدع عجل اوناودعو اصع لا هن ضعد نم الا ضعب ىأة.صعأ ا نماصعلا ١

 نءزأو نمزك هل-ةماضيأ صعأو ةرسسكسا نما دعباملاعا.تانيعلاتريسك امناولوعف
 لاهو لثءوهورانسالا كرتو ماقأ يأءاصعقل أ مهلوقو

 ١١ حاج 2



 ء(اسعإ# 0 ء(نعلالست)» هاك

 | رعورعي هباسثن م ىرعو. اهبلحتت ماظعلا تعضقاعر امال بلطت ىأ ئمرعنىوريو
 | هي رعوانأ هّتيرعأو ءاسهلابةنالعف هشنوخنالعف ىلع ناك اموتءناب رعةأرملاونان رعوراعوهف
 | لاك .اههجوواهال_جرواه ادن ىهو ةأرملا هذه ىراعم نسج ام لابقيو ىَرتف دب رعت
 1 ْ' 04 : ىكذهلاريبكو 5

 :لم الا دازلا طاطعتكب رمض 5 مون ىراعملا ىل نيرو

 دوانان رعه تب كجرسرفا!ت.رورعاو تيكر ىأ اههبقايهأه نمشي رورعا لاقي و

 "ىلذهلا لوفامأو .ءارعالا عباباوح ريس هملع سيل ىرعسرذو لعوعفا
 طابعلامدكب ول ءّنب « تاخاو ىراعم ىلعتسأ

 1 ٠ ف رمصش ال هنال نون و رعشأاةرو رض ىف ميصعلا ف راى رجماها رحأ هنالءاسلا ب صئامتاف

 | ىتن' اى ىزعتوود ىزتعاف هلا هتيسناذاةغلدت زعوهسأىلا هتوزع ا( | رع ] هرصنيإو

 | هيأ ن هيهوضعأف ةسلهاملاءازعبىزسعتنمثيدخحلاىفو ءازدعلا مسالاو بستناو
 ىزعتفةي زعت هي زعلاقي ىنأتااوريصلااضيأءازعلاو .ةيلهاشاب سن ىعياونكتالوأأ|

 |نوزءو نوزعو لعف ىلءىزع عج اوءاسلا نم ضوعءامهلاو سانلان هةقرفلا ةزءلاووه

 لاق نيزعلامثلا نعونيدلا نءىلاعتهلوقهنمو تابئاولافاكتازعاولوةب لو مضلاءاضيأ
 زا .الولفنيزعموهماوس ىسمأ « . قريشعت نجح را ةفيلخأ قارلا
 ْ انني زعاناتشأءامص-نحرض .« خاضأ ىلءنيتأ نأ اا رخل
 ((انع ]) ساينلا نم فانصأ ىأ نوزعرادلا لاقي ”ىجمدالا لاق ق :رفتف تاعاسمأ
 بعل مش ااسعو باصو دّمشاو سبأ دودعءاسعواوسع :وسودائدلااسع"ىتودالا

 |ليلخنا لاق لمعلا نمتظاغاو عو بعتهدي تسع شسفخالا لاه اّدعلثم ريكو ىلو امسع
 اركاب ىرخأ ةغلهسةو لاه اسعد انلغاذا تانبنلل لاسقيو اسعدقزيشلل لاقي
 | همثو براق لاعنأ نم ىع .و متل ادودةءاسعلاو .لخالاحا رعث ئراعلا دمع ونألافو

 | حرخنأديز ىسعلوقتلامحلا ىفءاجالا ىضاملا ظفايعقو هنال فسصتيالو قافشاو عمط
 هريخّْنأالاحورملا ندع وهواهلوهفم ير أو ىسعلعافديزف جرش نأ ةنالفتسعو
 عضو ردانذاشفاسؤبأرب وغلا ىسءمواوقامأو اقلطنم ديز ىسعلاقيالا#سا نوكيال
 أ داكسب ىدعاومشامرو اهريغفقأيالاملاشمالا ف قأي دقو ربنا عضوماسؤبأ
 رعاشلال اه .قلط ديز ىسعا ولاقذنأ اريغبه دعب لعفلا اوامعتسساو

 بوكسبا.رلانوجرممج « ردافنب ادالب نع ىغب هللا بع
 ةأرملل لوقو. رسسكللاب ّميسع لهف ىرقورسسكل تدعو اذ ل هفأ نأت يدع لابقيو
 ىسعو لعافالو لغفي هنملاةبالو لاجرال ميسءوءاسنال ”ناسسعوْ لاذ لعفت نأ تسع

 ةدسعوب أ لافو هلد-بي نأ نكقلط ناهي ر ىسع هلوةىفالا نآرقلا عسخب ىف ةبجاو هللا نم
 دشنأو نيةدوءاجر مهمالكىف ىبسع نال برعلا ىقغل يد | ىلعتءاخ باح ا هللا نم ىسع

 لائم الازئاوجن وعزام, ه, ةفونتبمهوىهكممجىط.... لبقمنبال

 كا



 616 «(ارعز# : «(ءايلاوواولا بابإ «

 ظ مسلاوءافراملاونحاوشلا لط «  مههلسيموتلاىدعتياراملا | :٠
 0: يت نب ”ىدنعوهو هنء هللا در باطلا نبرع طهر شي رق نم ”ئدءو أ
 د طهر باب رلا نمةانمنن”ىدعو. .”ىودع هنا ةيسالاورمضنلا نب كلامنيرهذنبا | |

 |نيتيودلاو ميته فنحن ءموقديو د لاونبو ةرازنىف ىدعو ةفش- ىيىف ”ىدعو |
 |ةيودعلبالا تباصأ لاقي لب الا ءاعرتةربهشلاراغص ضخ ع رلاباهذهعب فصلا تاي |

 | تاو نمر غلا لاق دودعءايداعزب لأوعسو
 !ٍ عن لىتاارهللاولفئاو « هتمروعانداعب تل اساله

 1 1 .... لاقفرعشلا ف ”ىدارااهريصق دقو

 ْ نهارسح قولا «  انيصح انصح ايداع يب
 يسال موا ووو و قرانا

 ةتزااوذ لاقت تاوذع عجلاو دب عسسل

 رسلاوةسولملاان معتأن ةاذع دع ىرثلا ةيعسو برتلا ناهض رأي

 ٍ | :ارعلا كادكحتو ة-ان لاو ءانفلااز اودةمارعلا( ار 9 رخل ثمة يذع ضرأ كلذكو

 أ قورعومار لادن ىلاعتدتلا لاق هنرك_ءالءاضفلا كملاعا ارعلاو دربلا دش ثاضن أ ةارعلاو

 ظ امقايلا رالاكذلاىنثلا رصنلانئاشْبأ ةوراعلاو ةفورعمَرو كلا نضاتقلا ةورغو هيَ
 0 لهلهم لاه“ سانلا نم كاملا هبهيشيو ارععجبو بغذيال ضرإلا ىف

 ماوقالا رعارعو ارعاارد عشا ماو تضراطو نوازل

 ا.سطلاو تريشءااملنيدلا الا قئالملاةورعدحألو - رخآلاقوأ

 د صالااد_هىلاو و وانتى أ رسكلة تمور فانا ةورعلرلا ىن# ةيودسالاةورعلاو

 | | نالف وو ةرعم رهتااطالب أو هنتي اذااو رعدو رعأ ل رلاثو رعوك .ثغاذا ىنارتعاو

 ا ةغنانلا ل وق هذمو ءاشقتى أ هيرتعتو فاسضالا ءورغت

 | نونالا ننظت فوش ىلع « ىلا.ئاقلخا راعددنأ

 انيمي ردو يل هللا ب رعلاو

 لم ءامسالادادعفت رامدنتد رف اهشال ءاهل اهي تلخ دأ امنا ودل اوعّقم عع 'لمعف

 | صخر هنا ثيدهاىؤ "”ىرع'لخخ تاق هلذلا عماجبت تن-واو: هيكخالاو ةدطنلا

 | رتشت نأ اصف هئلعف اوخ دي ىرغملاىذ أنار ةنالةنازملان ع هنهتداسع) ايارغلا ف
 ْ : 'راصنالارعاشلاه كلذىف هل صخرف نعت هنم

 ظ حاوجلاني د21 ىفابارءنكلو * .ةسحرالو هاه تسلو

 ارك ىأت .رعلانموهو هح داك ىسانلا ىرع ساو يو احا سالااهيرغناما لوقي

 | لاقيو ةدرا.ىاةيرعل ذهن شءّنالاقي "ىالكلا .ةدراملا خبرا اًسيأةيرعلاو بطرلا
 ْ | لوا فاهبمو ىجلا ةزقءاولغلا لاثمغاو رعلاو :تدربوسعشلا تباغىأ تن «رعأدقف كد

 | دسالوقو ورعمووذ هلعاق< مس ملام ىلءلحرلا ىرعدقو' ةدعرلاذخ أنام

 1 رثثأ تنك ىنافشاءا دعب 5 اةلخةقر ع «رعتنابملاو

 ؤ
| 



 هنودر وضقالو هرب دخلا ىو اجتال أ ىدع مت الذ نع ىلامو اذكو عنص نأ نالف ادعامزأ ٍ

 قأىدعت هتقم لاي هريسغىلائثلاةزوا ع ىذعتلاو دنع هتقرض مالا نع هنو دعو |

 خا :قدسانه اس أنجولا قدباطتر نسم لرب فرصإ أ قاعد زواحت ْ

 2 رعاشلا لاف ضعبرثاىفمهضعب توعوأ ىودعلا نم

 امماروالطمانالك تءقالو 95 ىمعلابتن داعت قورأ نمل اخ

 رهدلا ىداوعو ىحمهلكى دّدعاو هلع ىدعتو هسلعا دعدقو عايض نا هاودعلاو

 بعشت كلو نودداوع تدعو « تننح# نم بجو بوضغ رع رعاشلال اف هقئاوع

 ةودعلاب مهو ايثدلا ةود لابن أذا ىلاصتهقالاق هبةفاهو ىدا ولا نا ةودعلا و ودعلاو

 ةودعلاو ةودعلاورعوب أ لاقو تايدعو ماسهروةمهرو مازبو ةمربل ثم ءادع عمهباو وصقل

 تيدعتس الاقي هنم مقشر ىأ كان نم ىلع يدل لاوىلا كبلط ىو دعلاو عغترملا ناكملا

 ىشو ىودعلااهنم مسالاو هيلع ىناعأف هيلع هبت نعت_سا أ هرلع ىنادعفريمالا نالف ىلع
 ْ كاجيبش و اةبباج وم ةزواسو خو ةريغو أ برس نم كدعب ماضي [ىودعلاو ةنوعملا

 يد *يدعيالى أ ىو دعالث ي دحلا فو برج هن ”هءنسوأ هسقلش نمانالف نالف ىدعأ

 يأ قطنم ف تيدعأو د يما ا ترا رف تي دعأو رض اودعلاو أسم[ ا

 رعاشلا لاه .الاةثتساواولا نمءانبلاتاديأ هماع<ىدعمنالفو ترح
 ايداعو هيلعاب دعم ثيللاانأ . ناعم 5 و عدو

 ىلع تعج 1 -نئماميالىذلا ناكملا ءاولدغلا نزو ىلع" او دعلا ىم<الا

 دات مناكم ىلع تع” ىعممالا هلّدمْدنَر زوبأو «و:سمالو نك ءطع سبا يأ» ءاو دع ىذ بكي 7

 لغشلاءاودعو قيقاشنو ةرحب تاذةبداسعتم ضرأ هذهو وكسسع سلا وافتم ناك اذا

 اساكرفار وف فصي حاملا لاهتهعنا اوماضدأ|
 . املا وللناهالوو اهنع *« افرورحاءاودءباصأ ناو |

 | بتذو ودعلااديدشىأ لادلاو نيعلا فب ناودعل هنارا-ةب و رادلاد_عاضي أ ءاوذعلاو
 ناودعو ناوديو ذو ناو دعو ذن اظاسلا وأوق هنمو سانلا ىلعود_هباضاأ ناو دع

 واضعلا ىف يسوقملا بالا ن مةيداعلاو ناليعسق نب ورع نب ناودعودو *ل_بقنيكسنتلاب

 رثكل اقو' لضحلا ىرتث سلو اهكرامتال
 ىداوعو فانا نامل لاروأ 3 اهلهأ لاملا نم جبس ىذلاّناو

 |( كراوالالبالا هذه فلن ًاتالاكنكعالو نوكيال اماهرهم نم نوبلط»:أرملاءذه لهأ لوي |
 لامو تايداعلاكاذكو ىداوعلاو

 ٍ سماوقلاتاعضاولا ياهل اثسأو نيف تاما هلال ور ابمعأر !ش
 داع عجبوهومسهم ادقأ ىلع نو دعي نيذلا "ىدهلاو ءريشوهللظ يأن الف ذب ةهيداعّل:مثعةدوأ ْ

 لاو ”يزغوذاعلثم



 ه1 © *(ماآدع)« « (ءايلاوواولا باب)*

 رسكلا.نايثعلاوءاوئءزوعللو ىنءأ لمعدل قباللو ىنءأرعشلاريثكلا لجرال ليقاسعتو

 تتوغل“ ىهمتلاو . نيللاهّمةساذااوع هومقناهداو مالا تع ( عا ناعبضلا
 ' : رعاشلالاه ةيعىئالاواهريغنبلب همحاصهسريف

 الءاتالااهاحسا امم 95 قنا :لزوزأ نأ اهع 1

 ْ 0ا/طشرأ اذا "ىلا تيجاعو ة مما ى رست ملخفو ةئب دملابرقلا دوس نمبرغضةودقلاو
 ىدعلا لاق ماعطلاهّيذغو نللا هتعنموأ هَمأريغ

 بوذالاكنوجاعي ات »* مهقءنمترنصبأ تئئاذا

 دوللسا تقلا لاقي ومءاسام ىأءاظ ءاموءاسعام هقل!ءاسقلو ةدسش ا ىأ عام نالف ىو

 لاقو ة.عةدحاولا ل كصوت طن ايلا

 داكشالا بسكتو ىهشلا لك أ » هتوقوءامثلا عطق بصعمو

 | ىسترافطالا امن *اك تانهامسمنملغ_سأو سرا ىدي نطابىف ناتي ص عن استي اسدهلاو
 زجارلا لاق ةياعوهفرف الابل ص بصعلكلاةيوتانادعسلا

 ٌقٌرعماهفنأ ق .هقاسو * قلم دم ىنيعلا يلضرفاحو /

 | نمر دن ةيسصعت هل اوضومث يك ملنمةغضمردقامهو ناتغل ةواملاوةباسعبلا "عمك

 هنكلو فدووهوءادعالا عهباو ”ىلولادضودسعلا «(ادغ 2 نس ا _
 ا ناكاذالوعذ تمكساا نبا لاق ة وذاع الاوةاداعملاو ةو ادعلا نيبو دع لاق مسالا عواض

 را اردانارادعاو رايس اونرص زعل يوم وأتف

 ٠ ”ادعأا أ وع ذىأاوغ 000 دسار فرعالاترقلا

 . ناس نب نحزلا د معنب دعسا
 بءطوث يم نم تفلعأم لك * مهثم ثسأ ادعموقىفتنكاذا

 لطخالال اف ىوسوىوسلثمءادعأ ىأادعوادعموقلاةدو لاق

 رهالارخآا دعانامسناكن او « ردب ىنيدنهدنءانىلساارالأ
 ءانهلا تاخدأنافنيعلا رسكي ادعو ءادعأ موق لاةي باعت لاقو رسسكبلاو ضلاكورب
 كيداعزءلاعلابرت عش أب رسعلا نم ةأسعاتلاق ودعلا ىذاعلاو مضلا.:ادعتلق
 | صن ىدعالا لاق دعا ىداعتو د_سفىأ مهتبامىداعتو ةوادعلا نم موقلا ىداعتو

 ١ قاوذوأةفافءالاءوتمت « افراهتلاهنعىداعت) 2 اهلازغوةسظ
 ةااورسكملا,ءادعلاو اهدإو ىلءاهببئذلا "لد بالكل ىرملا فاهداو نءدعاستل وي
 سقلاو ىعالاه داو قاطىقرخ الارث رثا ىلعامهدحأ عرصت نيديسصلا ني ةالاوملا

 لسغشءاعمض# لوك ارد: « ةهنورو نيبءادع ىداعف
 زواحاشيأءادعلاوةوطو ضرع نمهعمداقناام هوهو يش لكراوط ذملاو خفلا,ءادعلاو
 لعرغب اودع هلا | وءبسف ىلاعت هلوق هئموءادعواو دع واود عهيلعا دع لاقي لظا| اودملا



 أم (اثع) ا ة(نعلال ضر« ماا

 ظ ادوسؤلا خوه ىااوبست منش يح ةنهطو  ةعرقىأةءاهط ءاعسلا ىلءاملاقي عفترملا
 ١ ربرج لاق هلنخ نيكل ونت شدو فوزا ْ

 أ اناشملاوةنهط مب تادع ٠ .احابروأ سراوفلا ةبلهثأ
 أ ' سا.قلا ىلع ىوهطلوة:مهذءبوءاهلا ةنك اسك وهط مهيلا ةيسنلاو |

 ةمذ نماولدبأف لعن أو هو ٍبطأةثالثو فورعم ىلثلا ) ىلا /( فن نما

 لن ”ىد ل ثم لوعف ىلع”ىظو ءاظريثكلاوءابلال- تل ةرمسك نيعلا |
 ع رفةنسظلاو لسا كد واصوأ ىبط عب راسأ « سقلاو ىعا لاق داواشبأ ىلتلاو |

 | ةتامشلا دنع مهتاعد نمو ةبلكلا ى مءارفلا لاقؤو رفاحت اذ لكل ىه<ىمدال !لاقو ةأرملا

 قدزرهل!لوقهنمو هلامزال هباصأْام هلال عب ىأ ىظبالهب

 ارفعأ مب رصلاب ىاظرال هب 5 هنعث ىلا امله لوقأ

 -1 هللا ىو ةساشب لاق ع |

 ايديا, اهائلصو تابظلا3- « .مهلائينأ اوصتةاكلا اذا
 نودظو تابظو لدأل ثم ددعلا لقأ ف بظأ عب ارواولا نم ضوعءاهلاو وب امنا و
 تدك لاق نونااوواولا

 ْ انبظااةحاباناانسوك هب مهن مناع رواعت

 3 أقل لوذو ةرمسابق ناكاذاى ماقلا ةئسءاممط ةغش ع طا جن متنلانناسظنينالذو |

 |عرود وأى ماتأ لانو مهل لل ايم قاسو نذملا ةقيقر ممل نيع ومدلا لءلقءاموظ
 رص نابمظااو ملا قسام ىوتسملاوءامدأا هبتسام عرزلانم”ىمظملاو ردع 1مل

 وهو*ان تانونلا ىدح | نمل ديأف نظل نم ل عفت ىطت (( ىنن ظرقلا هيشي دن تش
 "ىلدهلا لاق نالعفوهوربلانيمسانامظلا (ين ضخ نع ىبْذَقت لدم

 1 س . الاو نامطلا هيردحْشع 5 د.حود مانالا يلع قي هللان

 ىننلا ال زج بامعالا ىمالل نال اللا هملع لسد“ ال بادعال ادارأول هنال ٌقدال عب

 . ةيلفلا ىف ل علا ة.قي ص االاو لسعلا نا.ظلا لابو
 لأ تقابعلاوءابعلا عيباو ةيسكألا ن ل رش ةبايعلاوةءابعلا( يع 0 نمعلا لست ]لإ

 هتأمءديزونأ لافو هعضاوم ىف هنأ هاذا اًميمعتو ةئبعتو ةسعل س ريكس | تدمع س ول لافر

 ىدعان ءاولدبأ مودع لصالاو اسءواشعو اوتءوتعت نالفاءتوتع لاقي ((انع زيزمملا

 اودكؤ يلا تءاولاقفةرسكلا ةرمسكسلا اومدتأ مث امن ءاول اذ ءابواولا تيلقن اف ةرمسك نيتعضلا
 اهةخاعج تناك اذالوعفو ىرمسلا ني دم لاو ءايو اولااويلقىتعموةو اعل جر ولديلا

 لثمثشعتو ليا اولا نم مهد نع لأ علب اّنال مهبل اهي |ريزبيسم تناك اذاو بلقلا

 ىت ىف فسقتو لي دع ةنغا ىتءو ىلووريك اسءواتءودعيزمشلا اء تدع لةتالو تودع

 هللا لاقو ىئءيرسكتلاب ىثعكلذكو دسف أو عب ضرالا ىف امع «(انع) نيح ىتءئرقو

 ىنءأ ناعمضالو اهرعش ةرثكتلءاوثغ عيضال لاقت و اودسفتالكأ ضرالاىفاوشعت الوىلاعت

 اعرو



 مو «(اهطل * (ءانلاوواولا تان «

 أرذ. ذملل صربالا نبدسسعلا ٠ اهنيعيءالطا اهم أ الاهم نيسحت كلذي دي نرممالظلارتللا ىسرأ
 هلق دارأ نيسءامسلا» ءامنبا|

 هدعجأبأ كبت ذلا « ءالطلا ىنكترملا ىها ولاتو |

 أ لعّناف ةئدب هتنكت نان اوديكذلا أل قدمت رتتنأو ماركالا ىلرهظت ىأ الثم هرم ||
 || اضيأءالسطلاو عبق اهلع َناف اهم !نسوءال_ط تدم ناوردللا كا ذكو نسحب سيل

 | نهدلابهتبلطودتو ىلا الطلا لجر هيدشت دست ىذلا لب اءال-طلاو هب تيلطام لكو نارطقلا ْ

 ءال-طلاو هتضصاذا ةيلطتأانالذ تماطو تاعّتف | ىلع هب تيلطاو هب تءلطنو اءلط هري_غو :

 1 كالا "هليل! ضرالا ل اعفم ىلعءالطملا و دع وبأ» اكس مدلا» كيال اثم

 اًومطومطد"اا امط (امط) اهءالطأ سحولا اهنوذغت ىلا عضاوملا املا لاقيو ْ

 ىمطو هءتعفترا اذااهجوزيةأرملا تمط هنمو رهنلا المو عفترا اذا ماطووهث امدط ىمطدو

 شطعلا :3 نم بنحلالاسطلا قوز ىطلا (ىط) اعرسسمّرماذ ا ءطدرط لثم ىعطن |||
 لاهو ىطلا نم هد اعاذا ةمشطت هن دنطو نطريعيو نط ىئطي رسسكلاوكبا قاس ْ

 الطل ا ىئاما از لا نم ىنطملاىك « اضرتعم "وكلا دارك اما نوكأ .
 ءانركذ دةوز مهلا ءلصأو اهتءاسنءلتقت ا مساص شد عبال ىأ ىنطتالة مح هذهتءكسلا نبا :٠

 ةبكحصرااو احلال ئمهنمةيطلاو ىوطن افامط ئثلاتدوط 4و 3 زمهلا ب اسف :

 ركل انكوطلاةن عومجلاىوطلاو «بتكلا ةنطلا دعب رسشنتام ه ةمزلا ىذ لؤقهنموأ||
 اذا هصّكىوط نالذوكل ذدمعتاذا مط ىوطب فلاب ىوطو ناطوواطوهفىوطىوطدأ[|
 لاق تءكح لا نبا نع نطءلا ماض ىأ لاعف ىلع نطيل ٌىوط لجراذهو هّدوب ضرعأ :
 ”ىلوالاريعلا ا

 بحر نمار القرد نطدااىوط ه هداسو ىداسو نم ىندأفماَقف“ ا

 لوة:ىأتمنوكتوالزئمنوكتة طل !لئلفنا لاه ةيثلا ةمطااو ت تو ىأة حلا توطتو

 هتطأ بطل ىض موا ل يتلا دلل يتسع ٍ

 لا ةفرعم 2 مسد 2 9 ا

 يول م تا ا

 مكح 1مناىلءافىأنذاىوهطافثد دخلا قو معلا عطوهطلا 4( 9 اهم ِْ

 [-ط لم ضرالا ف ىهذ للا اهطو اءهطواوهط هاهطدوهوهط:هاهطد+تم لا. كلذ

 ا لءعرملا ف.ةللا لثمن“ ىلع *» هنمع ضدمغت :"لقنابرذهاهط رعاشلا لاف[

 ىشعالا لاهو ضرالا ىةذان تيهذاذالبالا تهطل نكحوأا

 اهتاريشة ثم لدال ان اهطاماذا . «. فرق, ت ال_ههملا ىئانلا: سلف ا

 بادسلاوهو٠اذطلاىفةغلدو دءءاهاملاو جابطلا ىئهاطلاو طع اها مالا ارقي ننام 1



 فص ”ىلدولا لاق هئمةذ.:ئ لك نمةس.ةطلا دي زوبأ ةوغط عفت يم ناكم لكو ىلا
 ش لسعلارادْمَمْ |

 بنجلا طلباكباقءلا ىزت .ه ٠ ةيغط,بووسلا اها ف موالا بص
 ةىلذهلاةماسال دشن أو اهتسالم اهبااذغاملع تيثثال هنال عفدت ىأ ىنت هلوذ

 ١ طشانلا هللا عمايغطو هب . هنافجو ماعنلاالاو
 | ناوغطلاو .شدولار قب نمريغصلاوهو جفلابارغط بلعب لاو مضاايارغط ”ىمدالا لاق
 | ىلا هلوقو ةقعاصلا ةيغاطلاو مورلا كل .ةيغاطلاو هلّم حفلا ىوغطلااو ىندعنايغطلاو

 | سأر لكو ناطيشلاو نداكلا توغاطلاو باذعلاةيص ينمي ةيغاطلاءاوكلهأف دوام ||
 نأ اوأدقو توغاطااىلااوك اكد نأ نو دير.ىلابعت هنت 'لاقا دحاو نوكيدقةةالشلا ىف ||

 أ هاج ناو توغاطو مهنوجرختوغاطلا معو املو ىلا متدقت الاه اعجنوكي  ةوهياورغكي
 || توبغرا ةلزنعمال نم هنالِب واةمري_غتوهالواغط نم هنال بول_ةموهف توهالنزو ىلع

 . بيؤذوأ لاق لفقملاصوخ مشلابىنطلا 4( افط )ل. تيغاوطلا عهجباو توبهرلاو ْ
 لزانما ىف تفءدق نط عاطقأو و هن ناامرادلا ىؤنريغامع :

 | هيش هن اكرتبالاو نيّسفطلا اذت اهلا نماولّتقا ثي دما ىفو ممفطةدحاولا لقانملا ىوريو
 <”ىلذهلا لاه ةمفط تاذ نعم ىلءةءفط ةنلاهذها لءقاعرو نيتمفانأ اهرهظ ىلع نيسطخلا ١
 قارلاة مقر نمىئطلالذناك 35 اهتزعدعب نم !منول ذي مهو : ٍ
 ال انيصألاقيو سعثلاةراد مذلا,ةوافطلاو هرواعام سءاي'ئشلا ىعسيدقو طا تاوذىأ ||
 وفط»ءاملاقونائذلا افطو نالع سدقنم ىحاضي أ ةوافطلاو هنم أش ىأ ع-برلا نم ةوافط ||
 هودع ٌدَبشاَو ضرالاه سو ىلع”فخاذاوفطد ىطظااّرمو بريمو العاذااوفطواومط |

 رهزل ىعدالادشنأو ءالطأ عبلباو فلظلاتاوذ نم داولاالطلا (الط)

 ممم لكن نضل اهؤالطأو « ةفاش نيش مارالاونيعلا اهب ٍ
 ورعوأدشنأو الطلا لمه هنا لاقي صخمشلا الطلاو |
 لآل نوال نس تسس الطبل لس 6 هيو ىلسلا نيك نو ٍ
 ةلالايلط ىمءامناو مسغلادالوأ ن هريغصلا”ىلاعلا تيكسسلا نبا نارطقلاب:ىنطملاا ضي الطا و أ
 || تولطلاقيو نافغرو فيغ :ر ل_ةمناملط همجي امايأ دو ىلا طمخم مل بردشت ىأ ىلع |

 | لاقيو ”ىلطمو ”ىلطوهف هس ىلا تءلطو هنم_سددحو هل رب ةطت راداهتملطوالطلا ْ

 ىلطلاو ىلط ىلطي رس كلاب هوف ىلط هم لود: لق ىأ نايوصو "بص لثم نايلطو ”ىلط هناثسأب
 لجرلا ىلاأو ةالط اهتدحاوءارغلاو زرع وأ لاقو ةيلطاهتدداو“ ىمعصالا لاف قانعالا أ

 رعاشلا لاهو هريغلو أت رمال ههسةذع تاام ىأ إلا
 روسنلا نمنامهثقلا هيلع « تاامو ىلط دقلانأ تكرت

 أهيلعام لاقي لوبقلاو ند لا ةوالطلاوةوالطلاو .نايلعنلالاّةمناهءْشقلا ىوريو
 |برعلا ضعبو تدبملا مهلا هيمستو ماثلة بهذ ىتسبنعلاريمعنم جطامءالطملاو ةوالط |



 ااا اط)# ا (ابلاوواولا تا
 ارقعترةعاهتأ ابق اسو « اهريشالىوشلاواهونأاهوشأ

 محلا للقاف د ناكا ذا لوعاف هنزو ”ىواض مالغو ىوضئوضر رسكلاكوضدنقو|
 تاسعالا ف اوج رت ىأ اووضنالاو رثغا ثيدحلا فو ةيواضاي راجوةيواض هبفو ةقلشأ
 ايا واضن ىبي هسنبارق نمل جرا داو تأ مزن برعلا نأ كلذو ةموننعلا فاو زالوا ا

 رعاشلالاق همرق غفل فالك رت وع هابل ا

 انواضتداوذ تام © اباه دق هدي ا « اسضباصأدقدسعاذ

 ةاماززع ولأ حو ض.ةتالىتلاأ رمل ضيا ءايهضااورمشدو دم ءابهشلا (( ىهش إل

 ارودقم امهْشاانوكي نأ ىضحَتب اذهو ثمطنال ىتلا غو لاق ءاهلأ م
 اذهواورفك نيذلا لوف نوهاضإُقَرقو تم .هاض لاب , زمهتالوٌرمهت ءاكاشملا:اهاضملاو

 و ههبشىأ ليعف ىلءاذه”ىهض
 دمعس نأ ىلع هنأرق انك: اجلا ةاعطلا ل_ةمّةاظلا 06 ط١( ءاسشلا ضف )

 عرضلاكعامسالو رفاعلا ىلا( بط )) دحأ ىأ“ ىوطلامم”شوطرا ا

 هد مرسكلا+ىلطلاو "فيلا تاوذااًضيأنوكمدقو نيسطلا ماز ازواج ل اىفو ايقلإ

 عر ةاعداذأ هيبطيو هوبطيابطو هنع فرصا ذكن عهشيمطو ءابطأ عماد |

 بءاةرسغ ىف براض ىن 2 اف ىندبطب وهلل اىلامل 2

 اذاانالف نالفوثب ئطااستأ لاقيو هلتفا ىلع ابطا كل ذكو هعدأ انوهللا ف وعدي لق وع

 امطلاو هّءطس ىأهن وحد لمهن وسط ) ام بيحم يأ" ىبط ف او هول_.ةقو هولاخ

 لاهو دما ىأاهنماعطة برضه رمذ لا ةيدتمملا جا.طلاو ناموا نمط رو

 ىل_ةةا!لوحربد:_-تتروسلا ىهىاوطلاةمودملاو *« مصرع ف افضلا ىجا طركسع#ل
 «ببلق هياسط لاقي واعط ني ىردأ املا: :ضرالاىفيهذاذا لجرلا |سطورمع وأ لاق |

 ةديعْن ةمتلع لاق . لك ىميبهذاذا

 بيشم ناحرصءتبايسكاددعم « بورطناسطا ىف اقكن اعط د

 [| لاقيو عفترملاباصسل اًدملايءابغطلا دب عوأ ,(اذط ل تءيطضا أ تي .كطورعوأ ||

 ىأم ذطاارة دط» اهلا ىفام ىنايسلا لاق بركلاو الرو يلع ندعم

 دل ماكمتر خاط مالظو ةلاظمل هلءالادو دمءامخ |

 ةدطاو نه سوا ةموهلاقيو ةعدق تبان ىأةيداطة داع (اد ماب مهفتالاكأ“ اخطةماكبأ |

 2 ((ر 39 ةداغلاو بدلا نيدلاو :«ئداطلا انهم ذ قاون ىضقتامو « ”ىاطقلا لاق

 و ارط ىرطو معمل اوزرط برطق ل اقو ةيرطتبوثااتن ّرطوةوارسطا انيب”ضغىأ ”ىرط |

 راق انه ىُأَةاَر طم"دإسعو هندقعاذال علا تيرطأو ةحللم كاوا ارطأو ةءارطو |

 الإ لاثمدب رطالا و هير ريطملا لممهشم رأاىّرطملادوعلا كل ذكو دملاو أس أر لاا هبل سغب

 زواج ىأانامغطوغطبو ىئظياغط (اغط )» هشخالوه لاقيو ماعطلا نم رض ةيربهلا
 و عم وهذ نا.صغلاق هدءزواحلكو دال



 50000 ه (ءاناوواولابا) « .-4

 انملمنتلب اك اىرض فق رع 0 *) دسأ نب نم نانطد امهونمءقانباورعورمصأو |

 ًادباذااضياراض :رهناوريضورضيارضدقو « ”ىرضلا هءقرعلا ار ضام» جاعلا لاه
 لطحالا لاف مالاهنم )أ 1

 ىراضلا لالا رؤسمملاثراس ٠ مهلزينو حا سجاهوت 1 ا
 | نمىراشلااشيأورشلاو نسفلان م باعت ماكمكلا ى دتةرصش خمدرسكلاب ورطلاو 1
 ةمرلاوذ لاه بائذو يار نش هوردأ از يع يالا دار ا

 ا بذن اهدمهالاو ءارمضلاالا 5 هلسلر امطالاسلطأ عزم 1

 ةارضأو ةي راض ةباكور ا باكو دّوعت ىأةؤاريض ىرضي دمسهدلاءبلكل ايريضدبقو || |

 ا .رهزلاف ةيرمضتلا كلذكو ءارغ أ ىأاشأ دارضأو هدوبعو هير د عأهيساص |[ ا

 أزل لوق هنمو ةوارض رمد أمال كل ذب تي رض دقو 3 مرضتفاهوتت_ريضاذا ىرضنو أل
 ءاريرمذا لجرلا ىروربضاؤ ر هللا ةوارضكة واربض اهاتافرزا-لا مذسو مك انا هنع هللا ذر |

 | كيااعا ولاقي ىداولا ف ”تتلاارصشلا خفلاءازنضلاو ماغاو ماسالا نمدنطب رت أ ا
 ا رمشلان مىراوب امفامةضصىش ئءاذا٠ ءارضلا ى شعنالفوءارمضف:ىءألا

 ْ رمشن لاق“ رولا هل *بديوءازرضلا 4 ىث وه هبحاص لتخاذا ||

 .اههقرءارمذلا ىثعالامهشنا . الملا نم سورمؤل!فامء مهلا ذفظ ع 1 1

 |ةرصبلاقيرط ىلع بالك ىلا رثةبرعذو: معبال تيح نم هتلتخ اذادمصلل تن رضةساوأأ] ا

 العم لال ضوعءاسهلاووبعض اهلص أور صم ةعضلا (( اعض )ب برق أ ةكه ىلا ىل مر "نكم ىلا |

 (ءاهلامهشعبلاقو "ىوءضاملاةءسنلاو مالو تارعض ىفلاذذم هرب رحلاه تاوعضإ||

 ' (رونسااو بلع لااغض (افض ]ل عضو لصف ءان رك ذ ذقو هو نم ةبخاذلاواولانمضوعأأا ١

 لاقي غوب_لاوخشلا ( اذ )روهتمليل ة لكن َت وص كلذكو حاصى أ“ اعسزاوهترتشاا ا

 رمشن لاه غباس أفاض بولووةضيئشلا اذض] || 1

 ْ أ نازالا "ىعكتةوغذرو 35 فاه نمعواط ال ىلاملا ا

 1 : لطخالا لاق رثك لاما افضو هشدعنمةودضف نالفو |

 1 ا لطخلا "لثلا نموهم هننعأو 5 هساز بو لازمملا فدهلا اذا ا ا

 أر ء-مياهدلررثكدو دعءانضةًأرملا تنض( انضاإل سأرلارءئريس:كىأسأ را هفاضل جرد أل
 لاقي ضرما انسضلاو زمهالراهرسكر داشلا مندل اولاودضااوو:ظلاوربعوبأا زمهيالو | د ا

 قض هتك رثلا.ةنب رسو ىزح لن نضو بضل بروهفا دي دش ىئض ضي رسكسلاب ىضدنم ||
 تنزمتك اذاو لصالا فز دصم هنال عهناو ثنوا اورك ذملا هنف ىو سا ىئضتلق ا ذاق اينضو ا ا

 ا |ةانآفملاةاناضم او هإةنأو هفندأ ا ىأ_ض رملاءاماضأو. ندا نوذلا[

 0 ةاضوخلاو ثم ديزوأَو موقا اًةبض تععب لاقي ةءاملاو توصلا ةَوبْمل ىعمالا(( رضإلا أ

 ١ تيوضوءانواولا ن ءاولبأ تى-ضوضوزمهالو اوض رض لاقي 7 ا أ

 هيك و هتفعضأ اذا مالا ت دوضأو تودضنأ اوهملا تيوأاذلا| انوضع 2
 "تيس رار :لايز لا اهلا ئوضلاوةعلس ىأ ةاوضرعع با لاسقي .د |[

 اهو"



|] 

 : 0 ىهراضفلاة دمي ممثلا عواطد قب راهتلا ا

 0 د 0ث مهتم ظ

 لورسملا "ينل نيل »هن أدت ن نما اضئشوروثلا يرث ةعراوذ |

 كلاب ةنارضا هلاك دكواهبف ميغال ةئيض هءاصخ هللونو دع ىأ نوصغتي مه هم لوقت | ْ

 نب ةعس ارب صاع نب ورع سر مس !ءايمضلاوءاسض ىثئالاو بهثالا للا نم ىحالاو| 1

 رعءاشلالاه "ايضا دانون: تمويل
 رثعتموقلا نم ىلا ف ليختاذا ه .ةلاع مووءايصضلا سرافىأ

 ىضةي هاصغلا ىف .وقل دعقي ناك هنال ا ذب ىعس طساه نب رمملا نه لحد نامخلا ماعو |

 :هلقلاوزراب ىأحاض ناكتو حاوضلان وارتم هل ايو زاب |هتيحانئث لك ةبحاضو مهند د
 لعبلا نمةسحاضلاانلّذاثي دا فو .سمشللةزرامل ا ىهارش طرأت ل وقف ةناسغلا |

 ةيئالع ىأ ةحاض مالا كلذ لعف لاقيو نونل ا بايىف هان سسف دقو ىلا نم ةنماضلا مكلو ٌْ
 دوهتموغو بكة فراش د + ةمحاضراب ..دلا عم ىذلا ىنع

 رب رج لوقامأو تاوعملا جاوشلاوأ
 ١ ىاوذالو عورفلا تاشعب * سب رقى كص.ءتارصئاغ |

 روظي ىأ هنادع ىصضي نأ صرفلا نم سمكس و يالا لاق حاو ىف تدل ان دارأ افاق

 ْ اذبأ تركو تقرع عض مضرسسكلاب ت ضو رهظو كلا دباذا اوكوصضي وي رطلاا ضدي زونأ |

 قو هيج نيدغالا ىف ىحض أل بقْ_تملاو لذ م فلا, تعفو اها تز رباذادو دغءام سعشلا | |

 4تمرحأ نا عضأ ل اقف لظسا دقامر الحر ىأر امنع ها ىضدرع نانا ثيدحلا |
 ناعضا وهامتا ”ىممدالا لاهو تدضأن هءايللا رمسكو فلالا تغب نون دحلان ورب اذكع

 هلوقهنمو سعشللز ورملابم هانا هنال أت يحضن داحلا خفوفالارسكبا تمرحأ

 اذكل هذ ”لطلوةناك اذكل عمي نال ىض أ لوقو ىدضت مضتالوا مفأ تال أو ىلاعث| ا

 مول حي ذت ةاش ىل مو ةصخالا نمئاثد وضاضألاقيو اصقلاباهاعرىأ ءةْغنالف ىضو أ

 ةهلمعف ىلع ة.دضو ىساضأ عهلباو ةبحضأو ةبحض!تاغل عيرأامفو ”ىمعمالا لاه ىدضالا| ا

 || ءارقلا لاق ىجتتالا مون ىعسامبو ىطرأو ءاطرأ لاب اك ىمضأ علب او ةاصخأو ايات عهلباو |

 دشنأو مو.لا ىلا به ذركذ نخ ركذنو تاؤت ىف مجالا |

 ماسلا تالصو ىحضالا اند .٠ الءاوذللا ب مكسيأر ْ

 ماذجوأ ب رقأكئمكعا ٠ ماقومركسصدو ماو ْ
 قاطلا لمفتادب زلافو لحتالىأ اديور عضو هبت ةفرئذلا نءتصضو

 ورءاهلاطمنءادي ورمل ه اهتيتاذت لمآ ارضنّتأولو



 ء(مامض)» . 2 »(نيساالصنإ« . 1

 1 سآىف4تاعاذا تيمرلا:منالغل تءلصو قاطدال اعاصم ناكاذ ازا ىلطضنالنالذ '

 | ىو اهريغوريلطا بصن”لارشأالا ىهو ىلا هلا هنمو كله ىف هعقّوو همف هب لمت نأدي رت
 ا امهو هللاعمو تنذلا نبع نعام المصلاو ةالضمةد- اولا لا سمواغو ل نائميشللّن اثر دولا ا

 | ةلاوريسكلا.ءالصلاو اها برقاذا كلذو اهاوام ىخرتسا اذا سرغا!تلصأو ناولم أ
 | رابلاالصتلقو ثرمدقداصلا ته ناف راذا ءالصا_شأءال_سلاور اذلااب نصب هلالءاوشلا

 | عضاوم ىأدوهلا سن اكىهامسون< هقا ىذرسايع نب !لاهتاوا_صو ع-و ىلاعت هوقو

 || تيعصأو عا ناسيم<ل جرو بثولاو باقل كب رضا ناريعلا (- تاولمصاا

 | ىتسدقو تيءأامعدو ت.مصأ ام لكشود_كاىفو هارتتن أو هتلتقذ هتسزاذادمضلا
 ظ ىئ<لاو ىضمو هبل "شعاذا.١ال ىلع سرفلا ىمصأو هارت تا وثاماذا ىدعيديصلا

| 
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 ريرج لاق ”يصنا ىأ هلع

 ]| ونص ْنهنمةدحاو لكف داو لصأ نمثالثو أ ناتلخغ حج رخاذا (انص ا لتنبسنا ىدريو

 | ديزوأ هيب أ ودص ل-جرلا يع ثيدحلا ىفو نوذلاعفرب ناودص عمهباو ناونص ناس:ئثالاو

 : هب ؤيالو دح أهدريالربغص ىسح ”ىئماارةدحاو نيعنمات عنوان راقتاذ اناونص ناكر

 أ ةمادخالا ال تااهأ وةصريغصتوهو هل
 ظ مو غبنت غي ْ الهش ني ةص نيب اساس تذكو .« الأ ك يلو خنت ل غبانأ

 ا
 ا

 درعوبأ «(اوص هلك تذخ أ اذا هيانس ثلا تذخ ا ءادفلا لملافىثوهلاقءوأ]]

 ةارانك ارانمواوض مال_-اللّناثي دلاىفو ةؤدةد_>-اولاة رام انممالعالاا ىوملا

 ضرالانم عفتراو اطلغاماوصلالوةء<ىبعمالاناكوءاوصأرو.ةلللمقهنمو قي رطلا
 ْ : ١ رعاشلالاه عبرا تا: ةوصاار الج نوكحح# نأ خا. لو
 لافةلزانمىفالامءوابص ه اوصلاف ادع عر هلت رهو ْ

 هب رو هنرتسخا اذاالفىلب الّتد قصوا وص ىوصت لفل اتوص لاقي س املا ىواصلاو
 لأ ليد مق دةعبالو هملءلهعالن أ ليالا نم لو فلا ة يوصتلا "ىنانكلا سودعلا لاه" "هممغال
 ] ' ليالاو ىعئارلا فسيزح ارلأ لاهو ىوقأو بارضلا ىف ل طن أن وكمل

 ا ايفصدمأت ناك خأ « انذلج هن دك اذاها ىّوض ْ
 | توصفايتي وصلاقي ىرقأو اهل نمسأن وكل هناس نبل لخرلا سوم نأ ةيوصآلا ”ىيوصالا
 ا د غض هريال هريس :وارص ط رعلاك * "ىلا نعاذو اس أ قلفتم 3-3 و ذو لاق

 .قراعلاق .هتوهم ليج لك ىلعأو سر فا ار هظ نم دبل عضوم ةوهصا | (اه-)
 هقئاقشو#لءركاءاءمارح .« ةوهمبالا لتأال تمسقأف

 اذاامهصاهصي فلاح رملااهصدسيبع وبأ . ةوهصةدحاولاءاملا عقاشم ءاهسااورع وبأ

 ةسارلافوفدخي جربةوهدلاو رسكلاب ح رحلا ىهص ل احلا لاهو لاسو ى دن

 لا ةزيخ ةاهسشملاو هتوشو هنري غاوبض هوبضرانلا ءةيض ( ابض) (دامضلا لسسسمن ]ل

 : ودض ( امض ]لهب نفظأ نأ هسيلع تةرشأئثاا لع تدبض [ىقانيكلا دامرافاضااو

 دي 5



 روصةم افضم عده او هئافص ىدنتام لثما ى لاقي ءاملمةرفطةافذلاو اهت ع ْ

 زجارلا لاق لوعف ىلع ”ىئصوءافذأوا
 5 ىلا ىلعريطلا عقاوم 3 "ىوطا!ىلءفارشال وظن م + ”ىئلان *همفعم نك

 | كلدكو:» لؤننملاءاوذصا!تلزاك» سدقلاو سالاهو سنلملا ةنيللا ةرامجلا!:اونقملا وأ
 ا دربلا دي دش سمعنا فاصتالاذاناوفممويو اهم فا نع هاون اول

 ا

 ا ١ مدرك زن مءاويع *» هن راسبلا جواه |

 ةاشلاو ةقانلا تاك ام هنم اقيءافص هباوتردلاةرزغلا ةقانا ”ويسلاو قواراتاف سل او 1

 معان ةسدئرلا همقطسدأم ”ىبمملاو ىفاذملا "ىئصلاو ورعىنأن رمان افعا

 : لاهو اءافص عمم اواضي أ ةيفصلا وهو ةمسقلا لبق فنا ظ ٍْ

 ّْ لوضفلاو ةطيشنلاوكمكحو « اافصلازاهنم عايرملاكل ْ ٠
 ا ١ ئذلابهدمفصأو هترتخ | هتسفطصا و اذ_هااخاتمفاصتو هتنفاسصو هلهتساخ دولا هتمفدأو ||

 هلام ىئستسساو نالفز !دريم الا ىصأو ال ىأ ب دالآو لاملان ملح رلاىئصأو هيهتزت ا

 (امإ هرعش عطقأ 1! لريال ىئنص أو اهضِ عطقنا اذا ةج اجدلا تنصأو هاكمذخ اذا ٍ

 1 ىتدعالا لاه ءاعرلا ذالصلا

 ا 1 م د

0 
١ 8 

 غ .٠

 جس هيلا 3 ” هدتماو رم ابل صتالف 1

 ا سم اودوامل سم ءاجاذاسربفلا لصلاة: قداسلا لان لسدملاو موق ىأ 1

 ءاوسلا ففصي ةدمأ لاق رهفلاةيالضلاو ءالضدتع «_نسأ

 اقراها سبا نيضشلا ل"  تفصضخا قل ةلال ظلال ظ
 ذاانميقلفي هئالهماااهتاضأف ٠ لطنةيالصو [سورعلا دمه نسقلاو رمالافااو |

 اهدلس هريس غو مدلل تلصو نيعلما ادسأ ىرغلاور عني ة+الصو هلئهزمهلابة: الصااو سن ١

 7 درعا ةلهمئاشب أ مالسا اهملع هناثي دولا و هوشاذااممرهشممرلاثماماص |||

 ١ روم < ديب اذلاراتلجر ----

 اا الط شب رب ككرانانالق لص هلو وقنم 7

 18 هنو موس ىملقا ذا رضالاب اشبال ايو اهالسنن ًارانل االول هننان" هحامملا 1

 : نيح دعب اةتح ب رطاناوإد .٠ مهناو مهتأاس ىل_ الو ”ىوهطلا د

 قاطلاديزوبأ لاه اهيتيلصتورانلاب تيلاطصإو

 سرق مزور ىلنأك * مو اوم



 إ أ لاقباهريغولابحلا ف كوس ثا ىذأأ ىدصلاو يعصب أ

 ِ هينخق ئه قاقلامل مهد عهتسل تاه اذا لدجرلاَّنال هكلهأ قأدادض هنا ”مدأو ءادض" 8 ا

 ْ ا هترادو امو نب ادا تب دامو زينل ليلاىدصأدقو

 ٍِ ارود_قةفهص رخأ 0

 0 ل لاهذا رح كهحاذا « "يلج دئالولا !هيداصتمهدو |

 | هنااضيأ لاقي وهم اارظان' هفرسشتشي ىذلا رهو ض رهن ىأ 4 ىتنتو ةضرافق ااضرأ ةاذ اسملاو ٍْ

 ْ داصو ةصوهف ىدص ىدصب ىدص دقو شطعلا ىدصلاو ا.مهاصعوا ممل اعىألباىدصضا ٌْ

 برعشتالىتأاىداوصا !نوكتدقو لاوطلا ليذملا ىداوصااواد_صةأ ساو تاند_صو أ
 اور ونأ لاقوهعاملتسا لوطيءاملل ىرمصلاو ىرصا اوهلاقبءارغلا كرس) ةاملا |

 ْ ىأأنامز ورهظءاملاى ءرصو ةاريص ةفطن هذ هورس كلاب* املا ى لصد :وزيغتو «ثكم لاظاذا

 حالا لات هيستحا |

 هتينسن او ةنعبامشلا*ام « هنرتث ىف ىرضدق مالغ”بر

 ظ ةّمرلاوذ لاق هتعنم ىأ هني" صو عفد ىأ هرش هنع هللا فرصصو هعطق اذا ايرمص هلون ىرمصو ظ

 ' هلئاههللاءريضر ل نانهاوه »هداف نيصأ اهامشم نعّدوو ْ
 لاهو همعطق مح هممقَم_سااذاءاملا تن رصو أ

 | يمت قوما مدورم ىساوعلاوادغ 5 عرادزوج تفداضول ةرافث ترند ا

 تيرصوةاًرصمةاشلاواهع رضى نبل مق ىحامانأ اهلت لاذ يصتةاشلاتب ر رصد | ْ

 لسمو انئدبام عسطق ىأ ننام ى مو اهلا ىلا ا:هصتخا لاقت تاصف ىأاب رمص منام

 | ىمظعلا ىهوقارعلامرسمن ةارصلاواسو.-ئانهر ديف ىئباذ انالأ_ةديق نال هىرضصو |

 سل اى سها لوق ىوريو ةباريصة دحاولاَر ةصا اذا لان 1طادود هءارصصلاو ىرغصلاو

 ْ 070 جالملاىراّدلاو «ه لطظتحةياريضوأس ورع لادم |
 | عجلاو رئاطةوعصلا ءارلا بادىف هانرك ددسةف ”ىرارنما ام وراذكتسحو ٍ 1

 1 ب هشام انصب ءاعصووء-ص

 | كءمهوغدو كهءهوغص لاقي ديزونأ بورغلات لاماذا موصل !تغدو امغذو ىّجص عدد ْ

 0 :ويأيو هنلانوا.ينيذلاموقلامهو هتيغاص فانالفاومرك أمهلوقو هلم ىأك عمدا غضر ||
 لانة هتلمأءانالا تيغصأو هود كاع عسب تامناذا نال ىلا تنفصأ و هدنعامن روملظز و
 عسا "ل طزلا ىلاايهسأر تاامأ اذا ةقانلاّنغضأو هقح صقناذ هوانا ىئصمنالذ

 ةقراوذ لاه لارا املع ةشينيحأس

 ظ بئئاهزرغىف ىؤتدااماذاى تس ه ةحناجر ركلاباهذشاذأ ىئدت

 ٍ | ةبةئانأ هتيفصوم افص وفي بازتشلا اف ىلا ةيرسكلا فالخدو د+ افلا (انم) ْ

 | ىلامةوغص 4 لاق ةددبغو أ هاقظصفو هفاخ نمهللاةوقص دو هضااخ“ ءيهلاةرنفضو ١

 أ ىأردقا|توذصو ريغال تلا كامو غض اولا“ اهلااوعزئاذاف نلامةرفصو ىنام ةروصو ْ
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 0. «(ىدضإو « (ءايلاوواؤلا بانإ «

 اظالادسعبلا نايشا او نالعفوهو نيوخالا مدناسشل او هنم صرت ااضيأ زي ادي اوشو |(
 ”ىوشلوقي مهضعب وهل عال ىش”ىبع”ىناسكملا ةعيرمسلا ةقانل اةاموملا ل ءتاشوشلاو
 يأ هش ماعطو ةفور عمت وهشلا ( اه ىنلا و”ىلاءاجو هاوش أ ءاسأو ءامعأ امو | |

 تءه_كنو هليهتسشا اذاةوهشءاهشأرسكلابئ دلاتمهشو ئذلانا اوه لجذو ىهتشنم |

 تاقرصبلا هاش ل جرو هئاستشا ىلع لمه ىأ ماعطلا ىهشي؛ىئاذهو اذك نالف ىلع | أ
 رصبلا ديد ىأرصبلاهناشأ |

 ىأصلاَش هوو خرغلا توص ل_.عف ىلع" جدلا (ىأم) ما 1

 | رأفلاو لءفلاورزنملا كزك وحاصاذاابعسص عصب صل ثم ايئصىأسيخ رفلا |
 أ تبي مأ ىف مغرك أ أ ٠ تءااماهعزتأ اذاىلام لاق عوببلاوأ دا

 اضيألاَقو تل قطانلاكىأ ًريثكلا لاملابءاجاذا تهدو ىأساجساي لل افو | وأ

 غدلت للا فو ئيدئاضيأ برقعلاو ءار هلا لاه كأم نمبولق وهو تعدوءاصامتلاج |

 ظ عجب او مالغلا يصل( ((ابدص ).قرفلا باك ىف ”ىجمصالاءاكح لاعللواولاو ىئدنو ب هرقعلا | 1
 ةلغءانغت_ءاَدلغآ اولوب لاك ةيبصب انغتسا ةببص اواو /وواولا نموهو نايبصو ةبدصأ 0

 رعاشلا لاه ةسصأ مأريغصت هن *اك ةسيصأ ًارعشلا ىفءاحدقو سامقلا ىف ةمد هصةييصريغصتو |||

 عقوذيترششلا ف جردت لح 5 مهن اكنيذلا قيدصأ م 5 1

 0 أدم بعتيزامل او ترش تركك اذاو ثدذتداسملاتضقاذاءانسلاو الا ني "ىبصلاسشيو | ا

 ةقدن مونأ لاق نيعللا افرط نال مهذ ىل_ءنالاو اياطمو ةيطم لدم انايص عم او '

 اسرق فصت للا | :

 نيدللا لم سأن ذالا اوم * نينا امصمعللا نمراع 0
 ' لهنا ياو ايست ب انو نفاصن نمل امي ا ْ
 :اراحتاو نابدصل عم بعل ىأاعاسم» عمل اثمءابسص ىصويراملا هتبصأو ةوتفلاو 1

 | اهمهمو عيرايصلاو ةسصتاذ أ“ اهلانةندمةأ ماو ىاوأر ذ دارو "”ىماهلناك اذا

 هنملوةترودلا امك:وراهنلاو لءال !ىوتسا اذا سعشلا علطم عضومن نم نسا وتتلل ْ

 اذاف هقو-مثءاوهلا ىف هصنحشتو باصسلا معزتروبدلاّنأ برعلا مءزتو ويس وبصت تبد
 ادحاو اف مكرمصي ىح ضع ىل_عهسضعب تذرفامسصلا هتابقّتساو هنع تف: كحالع

 ىلا« اينكستلاةساصلاو باهدلاق ز هع لامشلاو ددملا نم دتو هيهفداو رق لن بوذملاو |

 ءانا ٌةاصصملا (ام) بئواهيف ةمشم ىهواوةصوةصباتم (اّص) نعطالهتلمأ | : 1 ٠ | عر تي اسواولقمءدجنق هنت ذأ اذا فيسسلاا تءاصو لامعثلا اب لا :

 ىنعالا لاه وهائث ىأع نه كردأال "ىععصالا لاق |

 امد طااخ ةارصملا ف بصاذا 5 هنا ارْسَد ”اكقيرباو س" 4

 8 موملاو 00 انيأودتلاو حاص نارك_لاواوعم.ركحجت ناو

 ق عشقنا ىأ * اىسلا تصأو

 | اذهوحئدسلا سد”دعلالاقم وبلاك ةىدصلا( ىدمإل“ اان تساواانبصاو |

| 
1 
 ءامإ

 د

 ظ ا



 ه(ىرش)» «(نيشاا لسفر ه6

 نعال اهواشب ىتتاثيدحلا ىفو_ معل الا١اذعأ نم هرضءلاولشلا ( الشال ش ؛ةك رتلاب لإ
 0 مهنالاقبىأتالف الشأن لغو: قتلا واللا دس ئاضعأ نانالا«الثأ و ظ

 اهتوعدتلكلاتياء أدي زوألافو أطخدصاا ىلع بلكسلا تملأ ساشا! لوقو بلع |
 ١> لل اتبالودي ترغأ اذا ةتاغستاو دمسلا, باكل تدسوأ لاق ثيكت نبا لاند |[
 ارلالاق  امهلعلاممامعأب امهت وعداذأ ةقاسلاوةاشلا تيلشأ لاقي ءاعدأاءالسثالا |
 اعوربو سا ةعلا ىلثأ ةينعم 3 لس انساه ابل :ناو |

ٌ 
1 
ٌْ 

| 

 ظ
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 بأقب رشا ثا و29 »* ىبعق تهدسو ىزنع تءاشأ : رخ [لاقو رعاشإ عب

 ْ لكؤن بتي نيراندكم انيلع «. هيالكي ثافورعءابأاتتأ معالادابز لوقو ل "يم
 من 46
 |نمهضاتو هجرت ىتحةنوعد نم هلك هذ قنتسا ى أ هالتشاو هالشتساو هنالك ىرْعأف ىوربو فأ/هلإو دوك نو

 د : الحر حدع ”ىماطقلا لاف هتءلشأو هتماشتس سا دقف كلذ عض م

 ْ . ىداولا عمت نأب تدرأ قف 5 اننبت دلت او اهو اركي تلت

 ا(كرث) لاما !ىفالا لا ةءالواءال_ثاهعجو ةيلشدل تقبو نالفةشام تيهذديزوبأ

 | و رعو أ دشنأو ةءاوشمنمةهطقلاو ءاوشلا مالاو ان للا تي وبث 0
 ْ اهيؤذ لعمر مةاوشانا 3 ناو ىهاط» ءامهدلا اا بصذاو

 لا « لاقو ءاودتذختا تب وتشاو .
 ١ زا رلالا ىوتثأ

 هنالعالوهاراجالو 3 تاب ا

 | ىوشلاوةيتبهنم يأ ىأ# ام نمىوشأةنالف ىثعتو ءاوشمموعطأ موقل!تيوشأو |

 | يلام لكو نييمد الا نم سأرلاو نالجرلاو نا دملا ىو ثلاو سأرلا ةدلج ىو ةاو عج

 0 5 ”ىلذهلا لاق لثقاابصيلل اذا ءاوم أف ءامر لاي الدقم

 َ اهتالفنانامللارهظنع”لزاذا «» اهل ىوشال ىتا لوقا !نمّناف :
 ْ ىذءالا لاهو لقت ن كلو ىوذنالةلث لوةا!نمّنالوقب

َ 
 . اوشا تالد دق « هلام اللبن تلاه

 ا :اةدبءونآ لاق ا

 ٍ | تعمن م ةدسعو أ لاق هئاو ةوهامنا ف وهل بانل لاق م باطل اوبأ تكسف هنحاون ىأ
 | هنال هعاوق سرفلاىوشو ىسأر ةداحى أ قاوش تّرءْدق الو: ة 3 لاله أ نمال-ر

 ظ وطو هولا قدعو نيم ا ةلاسأب لدئااوذد و منال سأ رالادهن روك الو ىوشلا ليعلاة

 ْ | اوكله موقت مرعب ريسسلانيهلا؟ ئكلاودىوشلاولاملالاذرىوشلاو هتقر
 ظ ْ . لاق .اناوش علاو

 ا ىاو لعتتم رش فوعو « دوغنماباوشلا رش مهف
 2 ثالا ةاشل ا نسلط ةاشلان .ةعطقلاكرببكلا نمريغطلائ ثلا مضلابةيا وشلاو
 ا

 ع
 ع ع

 ( بف ل



 تامقرلا سق نب هتلا دنع لاق ةق دم رقم شاى 1 ١

 ءاوعشتناغمأشلا عشت 0 يارا وذاع فدك ْ ١

 ةقرفتم ىأ عئاوشو ى اوش ل خلا تاج ىدضالا اهواهشأ اذاءاعشاةراغلاموقلا أو
0 | 

 ىاو2َنهن نرش ىلعتب ريض ه8 ضانقءباعك اهعرضت |

 اهمددنفنلاخت ىتلا هو نانسالا ىلعةدئازلا ىهةمغاشلا نس 1( شال هبات ةاوشدارأ |
 ىنشىئشب ىنشدقووغش عب اوءاوغشذ أ ساو طا رلاةي نائ_الانماهريسغةتنن |

 رءاسشلا لاه لفمالا ىلع ىلءالااهراةنم لضفلءاوغش ناةعال لاةدو روصقم

 رهقالو هوم دنع لج رأل لاقي تمكسلا نبا ىش )ب ه ىدنلاو قمشلان ب نطو ةاوُعش

 حاصلا لاه لملق ىأا شالا هنم قب امامي ورغدنع سلو هقاحما دنع
 ١ انو اهشالب هةفرشأ 0 اف رسشت نك لاعانرمو ا

 لاه هفرح ه1 ةقب اهتم ترقي دقر أ ىأ اه ا

 هنأ فرع ةلامالا ه.فرخت لا! سؤالا لاقت ناوفش هتبنثتو ةرفح اش يلع حنكو ىلاعهتلا|
 هءاعفرشأئ دلا ىلع ىنشأو دود# ات هضرض نمدقلءاغشو يلا ملام ال تالوالا نم

 هنت كتمظعأ ى!ئثلا كة. ةشأو ءافشلا بلط ىنئتساو توما ىلع ضرما ىنءأوأ
 ىط غنمتيغشتواذكب تمغّمأو ا دا

 اهعابشأودوازملاو فاساللناكأم ىنمألاو تبكسلانبا لاهت  ةفك اناللىذلا ىنئالاو ||
 0 ةذاءسلا ضمقن شيق اق شاواخ-شا ( خش لاعتل فاو

 نكت ةياهنلا كذكوهلاوحأ لأ ف تننأتلا ىلع :هنالواولابءاسامناو ةغا ىشورسكلاب
 ١ | وةءايعو :ءاظعمهلوقك ازومهمناكلربك ْذَدلا ىلع ب و زبارعاىفرحءانلاووا اولأ 2

 | تبلقناى تروا هلقامةزنسككءابواولاتيلقنا لخرلا قل وقت ءاهلالوخد لبق لعااذعو
 | وش ثووفهض دره اهاَقشأو ىضاملاكَنانوكمف نامت شب لوم اهل قام ةصكفل اذ عراضملا ىف

 || هوقسأهنوةدفنالفىفافاشو ةسرامملاو ةانامملاةاهاشملاو ةغلهصفورشكلاةوقشلا نيب

 ١ تربخأ اذاةاكشو ةدكتو ةياكشو ىركشءوكشأ انالفت توكش ( اك. ) هبف هتبلغىأ

 ١ العذهب تاعفاذ ان الق تءكّشأو ىوكسشلا ميم الاو ”يكشمو وكس موهف كي هلعفءوس هلع

 هتزاوهتاكش نم تعزو هاوكش مهني ذاضبأ تكشأو لوكشي نى اهجوحأ ا

 حارا لاق دادؤاا٠ نءرعو ءوكشياع ا

 اهكدشنا تول ىكتشتو « اهيولتوأقائغالاد 1

 لاق ةوكمذذتا ىأ ىتشاو فدع ىشتو هناطعأ نع ءاوضع ىتشاو هنوكش لس هتبكتشاو ||
 هحالسىفةسوةكوشا :ناكاذا حالا كاش لحرو ةذ فاني تسل ىلا ةوكلا ةاكشألا ءارغلا |||

 | ”يكشلاووكتملااضيأ ”ىشلاو تشي ىذلا"ككشلاو كنان مبولموه سفخالا لاق 1

 |دلج ةوكشلاو ةمسلا نم ىىسو ه مراعىلاساو "كش ىععو ه خامتراطلا لاق عجول ااضيأ |
 أودو بّرعم جالسا! ق”ىئشلاو انطو نهم هقوفاق عدلا دلج نأك اذافنالوغو عمضزلا
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 ْ تفذفواولاوءايلا ناك اس قتلاف تفذفءاسل ا ىلعةعذا ا تاةئتساف وب رش اهلصأ ىدهلاب

 1 ِ العذال ذاموهودب رشأ ىلءارمثلا عمو نك اداهابشتسااملاهتكرحداولا تك ٌردوءاملا

 ش وى رشلاو :ىرشو ىرأ نام هطنالذا لاسقد و لاخنلس نيكس: ان ىرمشلا ولف ىلع عملا

 1 ْ -ىلذهلا لاك لاظنطارصئاشرأ

 35 لاواىريشف ”لظدءاولا رنثزةياربلا تح ىلع 00
 | ىرشوهاوشل:ءلاملا لاذراضيأ ىرمثلاو ةاونلانئمتدنت هلذتلاةيرشلاوةب رمش ةدحاولا
 لافو ةناءلرثك اذا ىرش رمد رسكلابقربلا

 0 اهاوذىرشيواهاوف توع « ضقغيإل قربلا ىرت حاضأ
 || ىأ ىرمشتساو هرهس فايضرأ سرغلا ىرشو هيارطضارثك اذا قانا مامز ىرعش مهلوق هذمو
 | ىريشو سهالا ىف "لي اذا ىرم ماو ل_برلا ىرمثو لل عف ىلع ”ىرمش سرفو وف نخفف لي

 || تالف ىرشو لل هذ ىلءرنش لجرلاو دي عذا اهلراغص حار ىهو ىرمشلا نما ضب أ ه د1
 ا[ هياونم رطاءارشأو دال اريثكى لس ىف قي رطىرغشلاو ايضغراطت بااذا ايضغ

 ل1 زعاشنالاق مودةم ىرش د حاولا

 قسولامويدعب وثارغلا ىرمثب «٠ ىالصو مون دغي ثعاوكنآ نعل ٠
 [|| فلا ناب رمشلاو ناب رشا اواممت'الماذاةئ#فملاتي رشأو ضوحلات ب رشأور-عوبأ

 || اهتينموج ضيانلا قورعلا ىهو نيبارمالا دحاو نايرشلاو ”ىسقلاهنءذضر صم رسكلاو
 اناراشدح اولاحراوذناةاريشلاو لءوعفودو لمج مس ىرورمو دل مْئشلا ىوزمشو باقل نم

 || ةراخلا ةع الا انقراف نيح ةنلاناهاممد ىأ هللاةعاط ىف امد سفن أ انسب رشانامولوتا كلذ اوع#

 ' | ءاصثأو صادئاؤ هثوهثهرصنا هش ( اضش ]إب مخ ىرك ثملاو  لخرلا ىّرشت دق ه'ملاق
 ْ فوك افهيلجر عفرو طقساذا ىأ ادي عفراف ا.د صاش نتج زاادا لما ىفو  هعفر همحاص

 تءفترافزفتلا اذا تنما لاي ”ناسكحلا ءاوهلاف عفترائأباصسلااهشو هْنَع

 : | برقلاو اوقلا ةلئاشلاة أول ملا قاعزال لاقي وص ائوهناندىد مراهد دقهالجرودادي

 ]| تسيل طخالا لاق ضاوش عجاو ةيسصاشاوئاوق تءفترافاوف نقنوأ ةأولعتناكاذا
 ٠1١ لب رست” تادوسلانملاجرن ب: امناكتادص' اور اوانأ قاهزلا

 || هلل اقي.تددمتففخاذاو ترمدق ثددشاذا بن ىلف املا لا: «ىلها-ثااورلا فاوز وعي

 لوقو ةيوطالا ب ارث اهيل|ابسرموم ةمحانب ةب رق مسااطش (( اطش )) دنو ارك ةيسرافااب
 | انصعلا نمةقانا ا ةيظشلا (( ىلفش ))ةكوطشلادي رب هتاربحلاو ىطشل الات رعاشلا
 فدمصلا |ههثع ىلم ثتنين"ردلاكه لافواباظشرباطت اذ اى ذا | ىلغ شن لاي اءاط ثلا عيب اواهوتو

 سرفلا ىلغش دق لبق ««ذوم ن ءْلَرَا ذاف عارذلاب قزام ق دمه ميظع ىزغ ملا جدد الا لاه

 س.ةلايرهال د ءذأو بصعلا ق!ةثنا ىف اا لعرع س'بزلا ص دو لاهم بكلاب
 لافلا ىلءتاف رش٠تايجال '«'انلا جنش وشأ لع ىف دا! ميلس

 . لاهو تارلماب مهياعءالشدلاو عاستالا مهو مهءمب فالح موق ا ىو

 ميفدو ىلغش نم يةاذملع ه ثراأتم و'نامءنا !امعرنمع
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 277 ىرقال برقع ةوبشو تاوبشلاو
 ب 20 ٌرطمة:وايل اهعماو بكم

 تيبشأو هوهشأ ىأ داو انالف ىبشأو ىكذداو هدو ىأ لجرلا ىشأو تاوبسثعبلاو
 وهدا لاق فورعمءانسشلا( انش )/ تعفن تعفن راةرصشلا تيشأو هتمرك أو هتعفر لجرلا

 عضوعتوتشو "ىف رخو "فرخ لثم”ئو:ثو”ىوتشاهيلا ةيسنلاو ةمتشأ“ ءانبنلا عجنو ةوتش عج
 ةاناثم هتلماع”قاسكلا لاه ءاتشلا ىفاولخد موقلا ىتد ثاوءاتسشلا هب تقأ تيتشن يعم رادك |

 ةضور ف -يباو نيرغلا لاقو ءانثلارطم”ىوتش ةشلاو لعق ىلع"ى عطش اوءاممشلا نمأ

 اهرامصأ ىلا اهٌواتءافطو * ةعدب”ىئشلا ارك ابو تيزع |

 هلا فصي نجارلا لاقو قاتشل ىنيضكي ىأ ينشب ا دْئَدلااذهو |

 قدم ف.صم ظبقم « ىتباذهف ”تباذ كي نم |
 اذاءاصما همصشيماصنأو هنزحأ اذاا وم رمش ءاصن لاشي نزملاو عملاوبملا (اابضت امثال

 اص دقو ظع مكتاح ىف« رعاشلا لاو ىدتىش رسكلا يشاعسامهنملوقتهصغأ |
 جن لجرو هريغو مظع نم قاخلا ف بش .اماحشلاو نيصشلاه اذ هاف مكس ةولس ىفدارأ |

 ةدق#ثم ىلا ءايدرإملا لاق . ىلذنا نم شلل لوو لا ةبو "هلعف ىلع ةدحن أ سهاو نبرح ىأ
 دشنأو رعشلا ىفدّدشدقو لا ةفةخم ىدشلاءابو

 ائيحملانأش ىوستالسلان أش هه انيملللالءانعنوروصشلا مان ا
 ةزافمو رغالديد_ةلاروهن يثووعشموهفن زا اص نمال هذ ”ئمشلا تلعب ناف ظ
 0 يسجل بيدور ْ
 وشب افاصت(( اصل اواو ابلقغافنأءاسبلا تيقنافر + ميم تدعتذاك ميلا عشب" |

 ٌ هل اوش را تاب والادب ىاتومتلادسب رومان عاف ارعشابو |

 لنالا تود ادش ), ىدمتالوى دعت خفناىأ ارش موناعتو اههاوفأتاهتانأ]

 هعجو هقاسهن اكهت:ماق رطذخ ابى أ بدالا نما يسم ودي ىذااىدالاو اهتقساودش | ْ

 دقو ىدالا قغمال لاقنو ءانغلاكك ن وص هي 3غ نينو ات تدشنأ اذاو دش تودشو ْ

 كتيدادق لاي سشلاو ىذالار ىمقماذشلا (اذش )هع روأ هب ىغا ذاءانغوأا ارعش ادش 0

 لاشي ل_لذلا لاق ةاذ دعا ولاربعبلا ىلع عمتي دقو باكل بايذاذشلاو تذشأو |
 ةاذشلاو ةكارلا» ءاك زةّرساذ_كااو مملا اذدلاو انس مرش عرج »د ا

 زجارلا لاك ةّدشلاو ةَوقلاةمقب

 رسال لثم هال مج رصامو « ىسفن نماذشىلىدر مطاف ١

 |اْنيالام دوعلاسسكاذشلاو رصئاذشلاو ةاذئةدحاولانفلانمبرضاذشلاو|
 ريطملا "ىللدتملاواذ ثلا كن 2 اهبامث فا عىداث تم اماذا هبانطالا

 هئيرتشااذاو هتعباذاءارش * هيرشأ ءئشلا هس رشه م لاس رمهقيو دعءارشلا 6 رش

 ىأهلات ةاّض ص ءاغّم اهسّمن ىرمثد ن مسالا نمو ىلاعت هللا لأ دادضالا نمدندواسبا |

 َّك الضاا اورتسا ىلا عث هوقو هوعابىأةدو دعم مهارد سد ن9 هورشو ىلا ه5:لاقو ايمن |



 1 0 ش9 ب مسا

 أ امهاسالف تناك م مالا ىسإ وزن نأ ىلا حاتمغال كنأ آءانعمناوهسونب نيص هول نأ لكلا ف 1

 لاملا نم هملع لاي درغوأ ناووهسو ةاسوهئوه دز 'يشلا نع اهسدقو 'هلقغلاوهسلاو

 |ةيس( اسأل ضيح ىلعتلبسا ذااوهسةأر ما تاجو هتياق غلشأل ىأ ىهنرالو ىهالام | 0

 د اهلا ةمسنلاو واولانمضوعد> اولا ىفءاهااو تام_سعدلباو اهيفرط نممطغام سوقا |

 | | منوزم ميال برعلار اسو سوقا ةمسؤم مي حاملا نب ةيقرتاكة د عونأ لاق "كوم ْ

 2 ىءرمسفي دقو دسءوب ألاف ةمعهلا ف ناك اذا هسأر ءاوس فو هسا قوه لا رفلا|

 ظ 1 ١ ةقرلاوذ لاف ريمخلا ن نءهرعش ددع هسأر | ا

 | 0 باة:هودو فأن يثالثونأ 5 ه0 سه "ىلا, ضان يس ١

 نالثملانام-ءلاو ةزافملا نوكتدقو نرعل ا ىذارأ نم ضرأ ”ىنلاوأ |
 ظ ل . ”ىمدحاولا

 نام ل سل باذن اازومد »« داو نطد ةمحو كاداف ةئططا| ا

 أ هيفا مدعي ىذلا مءالاوامءبلا“ 0-0 "ىءرهواهبىئتدب ةلكامسالمهلوقو هيلظعتدب أ

 | ادة,اربات ءركذت ىذلا مسالا تعفروأ دتيمترمضأو ىذلاةلزئجام تلعج تدنن اهو | ا

 نأ ىلءهدعب امش ورب سن ثناولوش اوه ىذأا “وى هالو ى كوخ امسالمؤقلا فءان لو ةئ

 ْ سيا|ىرمالوقدشنبو لثم نعم ”ىمىنعمّنال ىس م.ال اوتو ةدنازام ل هد
 ٠ : : لحلجةرادي مودا. ءسالو 2 حلاص نبنه كل مون نرالا

 ا أتقداوكمخأ ةيرمض ل -ثمالو ىأ كيش أ امسالو مولان رمذالوةتؤاعوُذ ضو ارورحم

 أأدتبم هلعةووهرمذتو ىذلا نعجامل عت لوو هىذلا لد ءالو ىاذلوخأاوسسالو

 |ةدئازانوهامتافادعات همن دن أ ناانمسالو مب ركان الذ امهلوقشفخالا لاق هريخ لو نأو

 ا | هتنتأ نا ام هب نما شوعاف م نءنركنال

 ,. ادعاق

 ِ ظ ىءاشنلاقي ةءابتكأىاشن ةنلاثمامتءانىءاشن 6 اث) ( نيل )

 : ةمرلاود لاك اوق رفتاذاموقلا |

 أ : رسكلا اطقم نيدلا تنواوءانشن *# مدر نيدلاو سال ىفالئلوبأ ( |

 ٠ م وأ قيسلاوأك لاواقلط أ ار أش سرفلا ادعو دمالاوةباسغلاوأشلاو |
 ْ سقلاو ها لاه مهقيسادا |

 ْ باطاقك أشق بام لاو 5 ىذيف ماعلا هيف ىف تمت هل

 ألد زا ”ايشملاو 7 ءأثوأ اوأشج رخأ لاقي اشملال] ركل بارتنمجرخأاموأشلاو |
 ْ حارا لاوو فاما عجباوةاعشملا نزو ىلءوهوربلا بارت. حب رذع |

 اق ىفاشملاءانالطالو *« انض>اكسامدلالا الو

| 

 ظ
 ا ع م ا م

 ماش لئماضأم اشوهقي اس ىأ هلءاف ىلعءآاسشو بارتلا ارنمتع هنا ذاراسملا ع نمتروأشو

 هل اوةقرع «ءاسشلا امهعجم دقو هقبضىأ بلقلا ىلع

 ناعطالا.ءا 11لارآ داو 0 ةرة:كنؤأشامو جودا ام

 أابشلا عاب اوهفرطتقحئث لكتاب اي 2 ايش قبس ل ذهل لاقو عشا ىأ ىاتشا د بعونأ 0

 ا اس ا او ع ا ا اس حسا
 اويّيلا



 ء 41 « (اهسل# : * (ءايلاوواولا بأن «

 | هلع سارال ذاشاذه”ىنز از كوب لام امهتنن قراءات اولا بلتتنتةرو دخلا مهن اضأ

 لاه هطسوئثلاءاوسو ءاوس ىلع مهلا تاق ىلانعت هنا لاف لدعلا او سلا (ا-) 1

 لاك « اكئاولا ولعأ نع تادءامؤ» ىتعالا لاقت هريغئشلااوسو خلا ءاوسىف ىلاعت |

ثه فن روك 3 دل ىهع وأ ريغ ىءعواك اذاكوسٌسفحالا ظ
 نيسأ !تممض نات اغا ثال

 ىأءاودو ىوسو ىوس ناكملوةريغال ثددم تتذ ناواعمج امم ترصقاهترسكو أ |

 ”قنحارباج نب ىموم لاق نيقيرفلا نياهتاطسوو لدع
 رزفلاو نال سقس قنببىوس ةدلبب “ل -ناكأن أ اندجو

 تاةناوءاوسرمالا اذهىفامهو ريغ ى؟كئاوسو كاوسو كاوسل-زئتر ص لوتو
 شفخالا لاه سايقربغ ىلء هات لث.ةيشاوس مهوءا وسأ مهو عبمدلأء| مهو نآاوس

 لاعنةاوسافهايثأ ىأ ةساوساماةلاهءانأءاصاو ثلاثلا ف رخل ااهتء بهذ تلة اعف هلزوو

 تاقثاو ماللا عضو «نوغليامرثك أن ال سيق' ةعنّنأالا هلذوأ ةعفنوكتنأزو< ةمسو

 اذكعهتلفغأو هتكرتىأئثلا تيوسأو ةيوسول أ نالا لب قامةرسسكللا:انةسىواولا

 ءارفلا ةريشع ثالث لءلءاوسلاهلءاو زومومف رمل اذه لص نأ ىرأ ان دسءوت هاك

دؤسو هلداعبالىأهب و اسالاذهو اذكىو سبق رعي لو اذكى راسن ال يثاا اذه
 ئذلات

 ل-جدوةيو كانام مت ئشلا تعسقوءاوس ىلع ىأ الا اذه نمدبوس ىلءامهو ىوتساف
 ردتساو الع أهي ادرهظ ىلعىوتساو حاجوعانمىوتساو وسمى قالناةىوس

 لاق رهظو ىلوتساىأ ئوتساو تدصق ى؟ءامشلا ىلا ئوتساو ثن وس ؟امهتن ترواسو أ
 قارهممدوفسرْغْم «'قارعلالءرشت ىؤتسادق ©” |
 نب سبة لاقو هدصقتدصقى أن الفىوستدصقو هام ىهتاا ذة لجرلاى رمادا

 بازحالاسرافو”ىثعااىتنل م ىتددمتفي نس ىوسنفرصالو يطال |

 ةفعنب هللاديع لاك ةعذربلاكءوحخو مامن و ث2ءاسكةنودلاو

 توركءريعااد.قودرباذا 95 هوس عزتتال ل راج رح زأف ١

 دي ولا وسي و مان للا لالة قل اكه نأ الا لبالار وظ ىل_ءلعتج ىذلا كلذكواناوس غاللاو

 فيكلاةب ”قادكا تدغقز أت قأ ىلءءاوسلاقيءاوسلا مسالاو لدتعائثلاىوّدساو

 اذاثيد_حلا فو ةلاصةي وسان شاومواندالوأ ىأ نوااصنوو لوقف متدصأ

 د.اولانيدلات لوقو مهي :ود تىأ ضرالا مهبىودت راىلاع:هلوقؤا وكل ءاووا ست

 يريكتلا لسن تاني ق ”ن نيكوكانهشلا (( اه ) نآامامه م ىوسلارقارقنمْزؤف

 ةوهلا "ىمدالا رمَعلاىئيرتواه كااهيرأآ لثملافو مهراصبأ هءنو'هعسا_ثاو

 ةوهسلانولوقي نملا لهأ مدح اوريغ تع«دنعوب أ لاق تورسلا ىديزي نوك<ة ةدلاك
نإ رك ةريغصلاّهّلا رذئاةسش ضرالا نم عفت سم دكء سو ضرال ١ قرد همريغم تءاتدنع 1

 اهن

 ءالدوولذ لثم١اهس عجل او نيللاو نوكسلاوو لاو رع ملا ةئمالا قولا نمةوهلاو عاتملا

 ءاهسدكلهمليقتناكو « ورعدقفاحان رلاتحوانت ': رعاشلالاعا

 ةئمردضو ليلا نمةعاساوهسلاو ءاصقتسالا كرت ةرششعلا اها او: ةئمل ةنكاض أ |

| 
| 
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 هرط تاس نمتددرلوةتو اهءورةعن ةارلالو غل اىبا اولا مورقأ او

 نوار ةرامسدل اود ىلعاطساذا لفل امسو هوأبو هنوذغ تازأو هسفن

 | كاهدرمت بئاص- ىلع ةباصمع هيت لئاعق ىل_عهعمشل «ايئاقم عبس قوفالالاءام»

 3 ظ فرص عال سل زير نلةيخال بلا بس راوب ون دز لدرماا :

 لافو هؤولعو هعافترال سرفلاروظءاعسلاو ىتةافئاصمد تريم لوق:اك

 لوسخ هضرأ امو امرف ٠ هزامءامأ حاس دلاكر أو

 هفقستبلاةراسممو ٠ افقوةاىت- لالهلا ةواعسو حاملا لاق هسصصش؛ىث لك ةواغنو
 مماوعلاةيحاتةيذاءانعضومةوامسلاو ٠ بصعم”ىمحتأن مهنوام» هةمقلعلاف

 قفاواذ ان الف ”ىعماذه لوقو هنىعستفولثم هتسمسأو عع ديرب ه#تعسوا ديزانالف تمعمو

 [|| لاقنو هما لش م قه ب اريطت ىأ امعمهف لعت له ىلا هتهلؤقو همنكو ه لوق: اك مما هما

 | دقوةامرلال منو دامصلاةاهسلاو ةواعسلا ةمح انذ_تأ ىأن الف ىعم أو هسا سي امماسم
 [|| عفادري دق: مساوةعفرو هيرنت هنال تومسنمقدشم مسالاو ديصالاوجرخاذااوةساواومس [أ]

 لعفمهضعيلا_ةفرلصأرب دقت ىف فلتخاو ” ع« هريغمتو ءاهسأ عج ْنالواولا ذم بهاذلاو

 لافقأو لفقو عاذج 1 أو عد لغمننز ولانيذهااعجن رو كسر, ٠امأ او لع مهضعد لاهو

 دشنو مسو مسو مذلاب ماو مساتاغاعيرأ هو عمتلابالاهتغصر دتالادهو
 اكحراشا .هيهقا كرثآ « اكرابمامسلامءأهلئاو

 هعمباضرقو مهسلاايأ ىدي ٠ همّد_ةمانرعأ اًضاعو رخآ لافو

 لوقك ةدورضلل عطق فار عاشلا اهاعجاعرو لصو ف اأ هم ا واع. هرسسكسل او مذاب
 ْ امسالا مزتلن مث جست نمالو ه كلامءذسفسوخت انانأامو صوحالا

 [|| ىكسو ماسأ ءاهءالا عمجو هلا ىلع هتكرت ”ىعم ا تشن او ىوم-تاقمسالاىلاتىناذاو |||
 ةربلاءوضروصقمانسسلا (انس) هللاتاواعسأبْكذ_دعأءارغلا|أ]
 ]|| هالعأو هعنر ى أ ءانسأو عسقرلا لاو دود فريشلاو ةعفرلانمءانلاوهيىوادت |[

 : لاقو. هلهنوةمتت ىأ ءانسو
 ارمس ئثدةءىسهللااذا 5 هنأنغاان سلا لع لعأو

 ددللاه هنرش * ام ت:بجأو هّيرادو هتبضا ارزاذا لجرلا تدئاسو

 1 ١ ميمظغتم ماع طوعتلاةيلع ٠ « هليقرو ةءعيكذ نم تدن انسو

 | ىأن و: أح نمىلاعتهلوق نمريغت لنسب لو رعوبأ لاهو .ريغت ىأ ى-:لاسقيءاّرغلا
 | ةضانلاة بنا بلاو مرعلا ةا:سملاو ضضةثنم ىضفت: لثم'اتانونا!ىدج نمل دب ًافريغتم
 [وذسستةقانلا تنس لاقي عطقذ. ال رفسنفاو تاازيس لل! ىفو انهيلع قب سيىتلا ةقانلا ىهو

 [اذاممضنالنون_سموقلاو ضرالا ونس ةناوسلا وصضرالات قساذ اةيانسسو ةوانس

 ءارفلا ةسنق ىفاهوبلق امكحص» اواولا اوبلقةمنضو ةونمضرالاواوتةا

 واولا هناسقنتاعسوءاهلانهتلقاذ اةنسلاو هلكمذخ [ىأ هَ انصو «انيبيرمفع أليف

 | اذااوتسأو ةنسم عضومفاوئبلاذا» انسان و_بدموقلا ىتس

|| 



 هلل .ءماننإ» : *ا(مابلا , نازل بانإ»

 أ ةعرلاوذ لاق .هتئضس أ كلذكومل لاق تاقاذا اشي أ هشسقسو ةرثكلا دّدشماملا هتشسو |

 موقبلموزكو ليغ السير ل جر ل عتسسين اةافاسملاو م همطاخأو اهعبد قسأتازافأ
 ا | هبحاسمهسدح اورق موو انوا <(دلم مس ةنوكينأ ل عاهحالصامأ ْ

 ةفرط لاق هيفنانق سي ىذلاءانالا |
 ردشلا ءامدلي1 االعو 5 ةرماس ”كموقلاقاستو :

 رعاشلا لاق اضيأاهبف تيتسو هيرقلا ىفتمةسأوركيلا نم تيقتس بة

 ' الل لمهت مامي قس ه امهالكاوءاهرخاتتشامو 1 .٠ :١
 الزي تمهنووأ اراد تذّرعَت 8*3 كعمل كيفمعنم عبنأب ١

 ا لوق |وقو همضب هرمشي كلما ناك يذااعاونلاا ولاكن آرقلا ىف ىتلاذياةسلاو ةفورعم»املاةباَمَسو أ ًْ

 0+ ) ةوسكسلا نم ىبكتيذعوريو هبيشتي يأ 0 همدهدلج قست: ل دعو "ىلذهلا|
 / ممم أ مل سفخالا لاقباط ىو سلاو . هلثم ايلسربسكساب هنعتيلسو اًولس هبسنع توادأ 1

 : || نم اهناو دسم اول ىلذداولاع [كمتغاج لئميكواسءدعتاو وكي نأ هبسشي وهو لاو دشأ و ا

 نمةواسفوهلاتيو ٠ اهروثناماذاىول١!نمذلأ « ىلذهلالاقو لسعلا ىواسلاو |
 نمداولا ايف نوكي تلا ةقدقرلا دلل اروصةمالسلاو ديز ىأنعد_غر ف ىأش علا |

 نفنإلا ف السلا خاض وادا وتلا او داون ةعاس ل م_هقلا سو نع تعزنن ا ىثاوملا|
 ةقانلاقيو داولا كلخيو تكسلها_ مني ىف عطقن ا ناو دا ولا مو ةقانلا تاساللاحرخاذاف | ||

 لملا فو ءاملس ىنههاه الس تع ناد اة يلا يلسأ ةقانلا تيلسواهال_عطقتااذ|ءاملس | ١

 ادذهو ةقانلل نوكاماوالسه نو كعب ال لهباو بعص سمأ ىف ىأ ل السيف موقلا عقو | ا

 اذا نطبلا ىفالسلا عطمتن ااضيأ لابو قرونالاض نمو قومعلا قلبالا نمزءأمهلوةك |
 هنشكفأ ىنالسأ اود امتى مه نمنالف قاليسو مظفلا نيكسلا غلب لان اك ”لللا تيهذأ ذأ

 بصا ذا نولوقي اوناك ةزرخ مضلانةناوالاو فشكس ا ىأ ىنعع ىو هلا هنع لسناو ىعأ

 لاهو ل قئاعلا هرم اما

 قلسأام "جمان ةردعلا دب دو القا 5 هن نهءام ةياوأس ىلع تدرش

 ةيورلاه ناولسلاءاملاكل ذ مس ءاوأ

 تينغاو ان غأفأام «: تءاسام نوم لا برشأول ا

 مهظعب لاهو ك دع ىف ثددط ىأأان ولو ةواس ىنةقس هبتح انما لعخرلا ل ّ وتب يممالا لات

 رك ديءاسلا ام حب ّرفملا ةنوهس»»ابطالاوول_هفني زاللاءاةبسءاود ناولسلا
 ا ثلا فقال قهنمو نال أن ةلالغام لكءاهسلاو تاوعمو ةبعنأ ىلء متو اي تنزف ا

 رعاشلا لاق مك انيتأ ى ح١ سلا أطذائلز ام اقيرطملاءانمننلاوءامعأ

 | اا شغاوناكتاوهاغو 2 موق ضرأرءاوسلا طقداذا

 | عافترالا اًومسلاو م ”ىهسلاو جانرلا هنفلت“ «.حاتهلا لاه .لوعف ىلع وتس لال
 || 0 دلل ايي ا اق تدخر ترا ود وعم هنملوتةولعلاو

 الع ا متدثتسا ىتع عازر ىلامنو اوراس: كازا نمالعدفو



 3 :ايقادشي ناموس: دودي باف ةيمانلاةقاووشم ياو اعلا

 بوبزم نكسبلا" ىقنءاود سب 5 ل سالو ىنق الو ىسأب سما |

 لاقيالو لاق عسب رسسلالاغبلا نمو ةمص انلارعش لءلقلا لهلنا نم ىن-الا”ىمعصالا|
 نيكدلاه ةعب رسةة فن١ اوفستغيز .سرغالالا هتيصان ةفلن قسأ

 1 هدو مسا ىدرتءاوفس « هدربب ارصتعم هر ثءاح

 | اذاع دزلا ىنسأف نفل لولا هب القاتل وم اريطلا ىفو ىالملايف ع رسأ اوةشوغ باغسو

 رعاشلا لوقو : نم صخ أ ةافيسلاو : بارثلا ىنسلاو ليس فارطأ نشخ
 بيودوب أ لاقو ريل ارت نع خدع نةميشإلل اخ ىنتلا نهرو

 ْ دعاولاءامالاك اهافسادسلق «. اذلئأتةمهط ائذاواسرأ دقو :

 0” شلي ماي تشي نك لع مانبي بيلا ءفباهلااهايسةو ْ

 ظ زجارا لاق ةرصبلابرتأ
 اهراجاطقاباي وهلا ىدق ». اهزادناوفيندي رام

 لاقو ههفاساذاءافسو :افانمءافاسو |
 موزلخأو "ىمرافب * ميزو ىوذ نيل نفع و ياخأ *ىفاسينك نا |

 كش «ةليزيأوةيغيأ ليلغلا عب ماي دايلاع نينا دوك“ ءاقسلا يكيلاابل افخ)

 ةوقف ديلا هقوجلابقسأا و ءالاوءاقسأو ثمفلاهلاءاقسو|

 0 ارق # تاي فيف وقم

 ا 08 قداديسوبأ م يمس ادب ”ىعمالا لوفاذح د

 م ةيصاو : اتساع
 ||| نسدملا برضياب اقساهنا شاهر قسالث!ىفو.. دي اقسو دس ةأ هاو لزفلا اًضوأ < قلاو
 || ىمظملاو ي_سلا قبنيام عرزلا نم ”يوقملاو دنع فأن غهناسخإلء يلا اون.-أ ىأ

 ا اهلعج يل ربك مو برشلا عضوم غلاة بملار فرص” ءافاانوهو داما. ة_بام

 ْ ْ قيسلا مسالاو ,رفص أءام ابق عدس ا ىأ نعم قدساو هنطد قشو كد دلا ة اقسم ىه ىتاا ذه الاك

 | |[ هئيءاذا هتشسأو الضر قي كصص لاقياب ريشلا نم بيصنلاو ططا ايد دا قتل اورن

 | 1 رجب الا ديا

 اتسم تداهم ىآالو * ةنكتسم ةط ونام يلولعالو ٍ



 الا نا 1

 ن 9 املو 1 رمسلاوءارسسلا عه اوريغص مهس ءرسكللابةدرسلاو هلثمرهلا نع ْ

 رو. رو صل ةدود ىو |

 . ءارسلاو مسمر لا ةرسو تناولعا ق نيش ءَنهتكساو هطسوو قد رشلا ارهظ ىأقدرطلا|

 اًمحو فصيريهز لاف ”ىبقلا مني درس دوز ىلا أ

 فاح ريمغلا "سن مّرضخ ادق «. طئانوءارسلا ساوقثكث الث
 ىشثعالا لاه مهترتخا ىأس انلاو ّمغلاو لبالا تيرتسادأ

 ارامقلا عسش أو اهر دش نءةارتسملا بعاكلاح رخأ دقو 0

 با او ارسرامْس ا ىأن الف ىبتوملا ىرت ساو هلام ةارسؤ هللا” ىرس ىهو |

 البا ترساذا سعت رسأو ىرسمو ىرسستب رسو ال أت ىتلا ةباصسااةيزاسااوألا

 تباثنيناسح لاقو اعجامهبثآر ةلاءاجوز اع لهأ غل فلالانو |

 ىرسن ن كم لوكيل ترسأ 5 ردؤناةرةرضنلاى أ

 مو م رمدأو ىرعسنلاو مضل نم سل مسالاو ةدحاوتي ريتا رسلاةيد |

 رسل ناكناو الا هديعي ىرسأ ىذلا ناصس ىلا هتاف امناو ماطتايذخأو ماطملا |
 7 رسب اريسلاو اليل ةحرايلاو ازاهنسمأ ترمس م-هاوقكد دك تلم .الاءالا نوكمال |

 كلذ ةحضص ىلع لدي عجب اةءشب أ نم هنالءانبلا اذهىل_ءءىت نأردادملا ىف ل ةءدر د دموهو | :

 لدا ارساو ةب ده وهب رس عج ام ملأ اهون دسأ اوس مهوىدهااو ى رمل !ثنود ب رعلا ضع ّنأ | ا

 ا
 ا

 ةوطسلاو هياطسلاقي شسطبلابروقلاةوطسلا( اطس إل. .نيعتساو نيربج اولاقاكتونلاب|
 ما ىطاسااورعوبأ هتقورط ىلءوط ب لءتلاو تاوطسلا عسا ةدح اولاةَرملا|

 نءىطاسلا"ىجمصالا لاف « ىطاسلا قمنفلا ل_كهتماه « لاقو لباىلالبانءحرخف | ْ

 حرفا اهجرؤ هديل خدأاذا ةقانلا لعىمارااطمءو ةوطالا ىثو ةومهشلا د مه.لا لكلا |

 اطسووطخلا مد ىأ سرماا اطسو ةقانلا متلت حرذيلاذاو لسفلاءاموهورث مولان اهفام ١

 ىنس( ىس» ريض ىف هيلا عفرب ذرب ىذلاوهلاّقيو ل.فئارب"اس ىلعوط طانس سرفورثكء املا ||
 مهيلع عاسوه موق ىلع أش ىلو نملكو بسكو لعاذا كلذكو ادعى أ امعس جن لاسجرلا ْ)
 رءاشلال اه ةاعسلا مهواهيلع لع قأاهياع ىسلاقب ةقد_دلا ةالو ىف كل ذلاشرامرثك أوأإ]

 ْ نلاقعو هرج نسوا « اديسانل رتب لفالاةع ىس ٍ

 نم ضم لاقي مدل نمةءاسلاريسكلانوهسلاو دوحلاو مركلا ف ىتاسملاةداوةاعسألاو |[
 ىلاولا ىلا هب ىعسو هييفدةبلغا ا هيعسأ هيه نالف ىناعاسو هلثءءاوعسووعسلسللا |||

 قزلوقتو هتوقىفد علا تيه_بتساو ةياعس «تليقر قتعيف بتاكملا يسوهبىثواذا |

 نوكتالواهاءاسدق اخ ةمالا ف لاةيوةمالاو ةّراءنوكي دقاذ هفروعو لجرلا |
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 1لاثماضءهاض#أراشلات ض- ورعوأ |
 : دشنأو هملع دقوناناكم

 لمصفلامازراراتلا يم قلي نود#لا ىربنأ مزربو
 داهم معي رلا ضرتءتف ليةثلا له اب نأب لمصفلاو ار يعبلا بصي علظروصةما-ذمسلاو
 نالفو بوةءيداكح معلم حسو عذ ىصم ىضصس رسسكلاب ريعيلا ضم لاقي فتكلاو
 | ناكمو ب وسنه ىهو بارتلا ةسلسا ةيواضم ضصرأو ءاضسأ | فاك ىأ هبات أ ىلع ىضستي
 || ىراععلا ىل-ةمىواضسااو ىواذؤسلا عهلباو ةعسا ولاةلهسا !ضرالاءاوذئلاو ”ىواذم#

 ا اهعّرذتوهوودستة قانلاتد سلا ةءئثلاوف دا اةمودسلا (ادس ) ىراسملاو

 د ود نالفو داوسقونو اهيدي ونأو اهلجر ودس نس أ املا شي اهوطخ عاستاو ىذا اف
 [ليللاىدنادسلاو ةادسلا ىهوةيدسةرمس و معلا شم ددسرمسو هوو مفي ىااذكودت
 د دوعللالثمهلهبو تيمكللا لاق عرزلا:امحوهو

 اهلامردةلاهمءتةعدوللا اذا مه ادلاو كب وئبامث ىدنلاتنأف

 / فا ىأ 'لرانه لاقي شبا ثيلأ تأ

 ظ
| 

 لأ ىدسلاو "لعق ىلعذي دس ىهذ ضرالا نموأ ناكءامسلا نماها دنرثك اذا ضرالا تب دسسو
 [|| هنملوقن ةيدسأ عجللاو نايدس امهودإ__ثمقادسلاو ةمعللا فال وهو بوثلا نمفورعملا
 ||| ريسكححا ا ريسلا ىد_سدقوهرمس ىدساذا للا ىدسأو هديتسأو بوثلا تيدسأ
 ]| لسمطاوىدسلا نم ”ثصني هرعاشلا لوق هنمو. دس لب اذهو هقب راغث ترتسسا اذا
 ْ | لهما مضااءىدسلاو هتسعأ تاقهبصت )ناو هّتصأ ىأ هّتيدشأف !سهأ تبلط لاقيو
 | ىأءاثنو اهلمهأىأا مي دسأو عفلاىدس لوقي مهضعب و هلمهم ىأ ىدس لوا لاسقي
 1 سدقلاو الاه هبكرو هالعأ

 رجأ ولو تيسنابوثف « اهتيدستتوندالف
 ةئدعلا لاه سداسلاىداسلاو ريسلا ف سأرلا بوكرودسلاو |

 ئداسوب أو سماخك جوزف « لاسفةع راذعءاماذا

 10 رس دحاولارصشورمسلا ١( رمس ل تس ف هان رمسف كت اينيسسلا نم ل ديأف سداسلا دارا
 ش ؤ ىرسوؤزشبارسلاةيةاو رص ىفءاضمورمسلاو ريحت ورمسلاو ففيخلا لثمورسلاو
 0 لافو ان رسراصى أ ةوارسورمسورسواهعفاورمس كرسي رمسكلاب

 ٍ امهارسأ ىرسساذا”ىرسسلانباو « .هسفنب لاجرلا نم”كرمسلا ىرتو
 [| ةارمدلا عجو هريغ ف رعيالو هل _عف ىلع لمعف عمج ن أني زع تجوهو ةارس”ىريسلا عجو
 أ لصأبوةعب لاقو دن رسلا نماضيأ ةيداقا ىرمستو ورمسلا فلكتت ىأ ىّرستو تاورسس
 اشبأ ىرسلاو ضمة: نم ىضغ:اولاف "ان تآارلا ىدد-! نماولدبأةرورمسلا نم تررستت
 هاب رسسأب همف عمسإلو ناد رودي رتبأ ل ثم نابرسو ةيرسسأ عدلناو لود اكسصريغصرم
 | بوثلاتورس ثدكسلا نبا لجرةئامعب رأابارمسلاريخ لاقي شسدخسا نم ةعطقّب رمسلاو
 ةمرهنبالاق :كنعهد.ةاأاذااورس ىنع

 ليازملا طملطلا نيران ذآو » لباس تملا ايسصلا كذع هب ول ىرمس
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 قأامسىدانأ واس ئدبأ او.دذ مواوقو هللا هنعلل اوه مهد هدأو هب رعى انس همف سيل
 الاحالا عقبال هال فورصم وهو ب ركب دعم لثم اد_اوامءاالعس ناعما امهو قرف 2قرفمم |

 رثك اذا ل اءامباسلاو دلولا عمجر ىتلاةمسشملا٠اباسللاوفشن لو أت قش |
 ل 1 ءارتثعأ ةعتثيدحلاىفو مهلامز هءايب ب اسمويلع حورتنالذونوءايباسلا ىهف تغلا لسن

 َ 0 متع اول امتدحاواهقنا ارطامدلا ب ىباسأو لاونسلا عدلباو ءاساسلا قرمشءو ةراكقلا فة كربلا

 : 00 ني م لدن ارك ذيل دن نيةمالس لاق ةدسع نع ةءانسأ

 0 كر تل رباصنأ اهتانعأ ناك و اهيءامدلا "ناس تايداعلاو
 00 «جوريشعلا قوس لمع و رئاتعلاهلنورجرب و هنو دبعي وناكى ذلا بصتلا عم هيدي ريتأل ة<بانشنأ هلوق

 تاس لا لالال بونلاادسو ةغلاتسلا ( انس ةيسجرلا ةلفلاو دوعلان .مسصنامهيدي ريثأ |
 م 5 هنري رحوزق ءاتس» هترفص دي دشلاب رسم هملع و هتيدر ملم ىل ل دل” بر ظ

 ةدسعونأ لام هتيدسأل :هبوثلاتدتسأو ىئنعجبوثلاةادسو بوثلا ةاتسديزوبأ
 دقوةعسطلاو قالا ةيصشلا اه“ ال. ةعمضذلا نم ترتسا اذا ءاّيتسا ةقانلا تن ا

 2 او نكس سو ماداذا ىأ اصماذا لسللاو ىلاعت 4 اوتو مادو نكس اوصعوصسإثى ثلا ابعم ظ
 ىثعءالا لاه ىسامارهلا هئمو قعد ةركاسيونتك انهو ةينبل ١

 اصماعدلاىراونالجاسلر جو هه مكعنبا رم شاج نأ اند ذا

 املا «( املا ونهسءلعتدةماذا ة.صست تملا تردصمو ن حس اسىأ حاس فرطو

 15 رس: قاضي انوش لك : اشو ليم نب رضنلا نءنار ودةمناحوةغمةاصمةدداولاش افلا |

 0 كبل اءاصمو قاهدو ىصصس كنيرأال لاقي ةحاسلا اهي ةاصسلاو اضم عيخجباو |

 هتريشق اذا هاصعأ ضد أ هتمصسو ساطرقا !توص»و ةيعسأ عجباو ةءاصعةد_>اولادودم | ا

 ثدلث صن ووصب ا واصسأ انو هن ةرحاذا هتمصمو ضرالا هجو نءنيطلاتوصم كلذكو |

 ةيصسالاءد_دعترثك لجرلا ى معاو ءاصسل هدد اذا هتمصمو باَكلا تودمو تانغل | ا

 هحورمشقت ىنلا عق ةولاةديدس ثلا ةراملا ةذحاسلاو ّىك الارثكيسس مشلابن ا وص لحرو
 األ ةفرحا ءاصسملاو هنلعا واسع بيطنق لمت اهنم لك انت تيناضيأ“ اصسلاو ضرالا|

 دمإ , ذى لوقاتأو ديدح نم

 0-١ حاز هنوج ىلع ضمترط « مسهتوفموقلاحاسمبوأت 5ك |
 نام تربقرغح ى دننك يسر افلاياهل لاسقي ىلا ةجودملا ىحاسملابموقلا ىديأ عبر هب

 اضألاق و ءابصتسلا جرب حاس ب بض لاقي و ف .حا نم نوج ىلع فدعتريطب هنع هللا ذر

 ى.دسوو ساهم هدم لاق .دولباءاضسلاوواضحسلا( ام ) باصمنمتاصماسلا فام ظ

 ١ موناكنبورع لاق ثم ىنمسيأ
 ش د 7 » اهف”صمحلاناكد عشعدم

 | تيفو ئشب سلفلامملا ىلع يصن ةنوسأ | نائم لابن نمل لوةزاشئاومأادجعأ ٍ

 اعيجام هاكح مع رففدامراورهللا عقجاف تدق وأ اذا كاذواو ذم |



 اه (ابدس) « ّْ ه (نيسا الصف« 2

 0 هيث زوزلاةيولافوطخلابراقيو عرسبو ه رهط بصي نأ او»و ىروزب لجرلا ىزوز
 رسلاوهزلا (اهزب هيداصووهءاجاذا اوز نالةءاجلاَقي نامرَقلاوزلاو هتدرطادا

 نولوةيز اجل لها ورهزلا هسفرهطدقف .لذفلا فةرفصلاو ةرهلاترهظاذا لاقي نوزلملا
 | ”ىمصالااهنرعي لودي ز وأ اهاكج ةغلاضنأ ىهزأو اوهز لختأ ااهز د_قو مضلان وهزلا
 تعرضأ اذااوهزوهزت هدانا هرم زوأ كننيعلئشلا ىهز لاقي نسل ارظنملاوهزلاو
 رعاشلا لاك رخفااوريكلاو ا

 ضيح ىلءاطهر كإءحأ * :لولم اوهز ريغأشأام تم

 نرسل لسا يي الف رحأب .رعالوريكست يوهم و6: لجرلا ىهز دقو

 | |يهابشأو ةقانااو ةاشلا تدتنو يهالاب ىنعو لجرلا ىهز مهلوق ل ثم لعافا ا عع ناكَن او هب
 ش 8-9-5 اذاكنال هلعاف“ مسي لعف لكم يهالا كلذكو لج رامزتل تلق هنم ترم ا ذاف

 ا || كاوقك مدللبالا نوكيأل يئاغلارمأو يعقوب ول نأ هبط اذك ىذلا ريغ ليصدلا ىف ىمأتاغاف
 ا ءاهز أ اممسهاوقهنمو ربكش ىأ اوهروهراهز دي رد نب ااهاكح ىرخأ ةغلهسفو ديز مدل

 رعاشلا لاق هنم بتال لاذ "مسد لامّنال ىهز نما دهسدلو

 اوسلال قنا اربك فالئلاب عاوم بح اصانل

 بارغنمىشماماذاىهزأو « ءاسسفنملانماجاحلا لأ
 ١ اذااهز لوق:ٌتلقفهسفنب بع أ لاق لرلا هز ىب_عمام ميلس فن ن م ”ىبارعال تلقو
 ١ أري غال لالا همقراذاءاه نيىثلابارسلاا هز" ىمسالا هنماكنالفن خام لافرتقفا
 ٍْ ْ ديسعلاف تبه ىأ خب رلاتذرو

 نا ريالا ف اأموءانسشلا عبد وه تهزا ذازوزحلا اراسأ منلو

 «ىتوزخلا ةعمبر نأ نبورمع لاق ه.نواهتو هذضسا هاهدزاوهاهزو

 اعئتتنأن سحلااهاهزهوجو ه٠ تابقأت اشو انيفقاوالف

 ربك أوأ 'لءادرولا دع, تراساذا اوهزلبالا تهزو ةعيد ىشدزربال نالف مهلوق هنمو

 نقلا ىرتال ثناك اذاةسهاز لباو ىدعبالو ىدعتانأ اهتوهزو لاقاد_بعو أ اهاكح

 بذكلإو لطاملا وهزلا مهضعب ىحو ةثامر دق ىأةئامءاهز مد مهلوقو .تدكسلا نباءاكح

 | ريكلاالواوءز كب شلا رئي 0 ءانربذياموهز ناوقثال»و 2 رحأ نبال د ثنأو
 ٌْ هترعاذاءاهزترمشلاهعب رلا تهزاولافامع رو

 || ليسا لامثو نطولادسعونأ لاقو ةيطااوةمنلاوأء ا 04 516 نعل لسض ]ل
 ْ ظ 3 ةترااوذ لاق مهلادم هب ىأدنعت :وأسوذاكنا لوقت عازاو موا ادعب وأسلا

 مونقموأسلا دبع ”لطالا اذ « فرطمءاهزخ ىوه نم ىننءاك

 ةيباغلا زهوهأشلا نمّةمدعلا نغسل, تدبلا اذه ىوريو هنلاهسفت هعزاذت ىذلا همه ئءب لاك

 ةدعل سدس دقورسالا»ايسلا موبسلا بس هنوس ىه؟هنوأس لاهي ووءاس باق هاو

 | اهتلجس اذاريغالءامسرهلنا تدسو لجرلا بلق بست ةأرملاو ل ذم تدم ساو هترممأ اذ |ءايسو اميس

 | هللادامسو ئسنتأر 1اةسبلاو زمواامت اهم رمشتل اهتن رتشا اذا اًماف سب ىيفدأب ىلا داب نم

 اج سل

 مين
 . ل
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 زوطابوزوحلا ”ىملاادز (اهن)ب كمت عطقنا ىأاجز ىت- كك ووزبالريكسسم د

 هدزاوىدلادعبأ لاقي ةادزملا ىهةريفملا كلنو ةرعفلا ىف هبىرو بعل ىأ او دروب |

 اهيديأبا هريس ف ليالاو تاك ئئلااوةدملا 3 ءوهوو د-لاىفةغاودزلا دعو: أ لاف ا

 لاقو هيلع تيتعاذا هيلعتينزتوةيارز عفلايهبلعتيدز .( كرذ
 لعتامريغهمفتلقدق“ « رع ىلع ىرازلاا هيأ أ ش

 اهعدةسمانشساهفلاذ ىلع « ىنتاورازا ىليل ىلع ىفاو ٠ رخ [لافو |

 هيلع ركشو امش هدعبال ىذا !ناسنالا ىلع ىرازلاورع ولأ لاق و ضار ريغطخ اس بتاعىأ |

 | ( فن )» هترق- ىأ هترردزاو هيت رمهقاذا هب تي دزأ لاقي ئذلاءنواتلاءارزالاو لذ ْ
 نامضزةقانو حارمسلانباهلاق هنتدرط ىأانامفز حبزلا هتفز لاقي حمي رلا بوبهة دش نامفزلا

 ايفز ميلظلا ىفزو هيقاو ار عاش مسا ناتو مهسلل لاسرالا ةعب سم ناز سوقو ةعب ريس

 وقزلا ( از )رهاهت لثم هعفر اذا هبضزيئثلا با رسلاقزورعوبأ ادعو همحان برش اذا

 ةورضلا ةيقزلاو قاز مناص لكو حاص ىأءاهز قزيووقزيئدصلاااهزدقو ردصم قزلاو
 اوقّرفتدكيدلا تحاصاذافنورمساوناكم_مال ل وبدلا ىه ىقاوزلا نم ىلة أ وهم_هاوقو

 ةيكرت هسفن كز و هناكز هنع ىدأ ىأ ةمكرتهلام كن وةفورعم لاس ل اةاكز )ئ و

 ىأىنوهناكر ذخأ اذااضد أ هاكر زوامجمهرهطت اولاف اهيمهيكن تو ىلا عت هلوقو اهحدم

 اذهوهللاءاكزأو من ىأدو دم ءاكزوكرب عرزلااكزوكز وأ اسخ لاقي عفشلااطزوقدسصت ||

 نع ءاكزو اًوكز وكر اكز دقو كاز ىأ ”ىز مالغو هيقملبالى أن الب وكربال مالا
 دعانا (فن) بصخىفناكو متاذااوكزوك زب لبرلاكز ومالا سفخالا
 قدررفلا لام دن لهال داو ىنزلااوب رقئالو ىلاعت لاه زاخخعا لهال رصقلاف رمصقيو

 اركسم حضن موطرخلا برمي نمو »هانز فرعي نزين مرضاحابا
 | ىنازايدل لاه ىأ ةئْزتءانزو ”قانز دو دمملا ىلاو ىونزروصقملا ىلا ةيسسنلاو قر قزدقو
 ةانا نع ىنازتةأرملاوةدشرو:دشراوهكلوق ضةنةينزو ةيئزاوه مهلوقوةءانزةدرقلا ىستو

 | ثيدحلا فو هتضبقو هتمئشلاتي وزواداوزلاةد>او ةيوازلا ( اوز )) ىئاسنىأءانزو |
 تضبقتو تعقجا ىأراسلا فةداحلاتوزناو اهب راغمواهقراشم تيرأف ضرالا فت دوز

 نيباملجرلائوزو ةّوزساسقلاو هّتسسز همم لوة:ىوز ل_طأو ةّمولاو سابللا"ىزلاو |
 مجاحلا ىلع هنمع نيب ىوز ه» امنأاك ىنودفرطلاضغي ديزب ..ىثعالا لاهو .هينيع
 مغارك فن أوالا ىئقلتالو « ىوزئاام كءنع نيب نم طسن. الغ '
 ةئلاوز ىمدالال اف قارعلابل بج مساوزو ايزهثراو نعلاملانالذ ىوزلوقتوأ
 لاف ”ىزو ورة قوانياعىضق لاقي ندااوزلالاقيو ةينااكالهنمثدام|

 ادقوتّرحالاةشملاوز « هنتىعمم بعك ةمام نبا نم رعاشلا

 روزالاءاضعأ مضت ىلا ةمظعلل ةط.العو طلع _ثمةيزاوزودن زوزر دل اب ”ىعمصألا
 تبان يدي ز لاه اهيزفىاز ىهلوقت فاالادعبءابسالا بتكيالورصتيو دب قرحىازلاو|
 كاوةردصءتازوزلا دبعوبأ ىازلا,ءأرقاىاهيزذ ىاز ىح اهزشنت فيكىلاهت وت |

 ظ



 ه0 أم (ىازلا لصف) 200 ١»
 ل مس مس مل ميل صادم يمل ايس

 ىتعالا لاه املا رتكسيعأ يسعي

 مكمل ليسفلا لشرب 3 ةيرف.سلا نماثماهدرواف

 رطقلا ةوظعةءاصءاضبأ“ ىوراود-او ”ىور ىلء نان د.صقلاةبةيفاقلا فرح“ ىورلاو

 | توهراوءاوق تظاغلبخلا ىوراو 00 "سلالم عقولاةديدش
 | قنا رهروهرب هدحز نيباهرةدسعو أ تاظاغو تادّع !لسزلا لصاغم
 | نيالاق اوهر لولا تءاجلاقي للهتلاري سلا اوه 3 راوهر رخأا ل هلم
 | ناكر لا تعنيف ”ىاطقلا لاق قفر ىأريسلا فو هربا هر "ىنارعالا

 د ١ لكزامعالا ىلعرو دصلاالو 8 ةلذانزاعالاالفاوهر يشع

 ا
 ا

 ا

 ا ا سم

 لاو دادضالا نموهو ءانلاهمف مهيماضي أ ضفدلاو عفترملا ناكملاةوع رااوودرلاو
 انينمالاانكو ةظفاحم 95 3-تاذةوهرلثم ادهن

 | | هناثي دحلا قو هريغوأر للا ءاع ص ل .سدموقلا هل قنوكتدي ول اوهرلاددبعوبأ لاقو

 ظ | ةرملاةودرلا و احر جسما وه رالو مكرالو ةبقنمالو قير طالو ءانف ىف ةءفشالنأ ىذق
 | اك مهلهتمدأ اذا ارمشلاو ماهطلا مهل تءهرأو لدم رضنلا ءاكس نهلاةعساولا
 | ىنعالادشنأو مادىأورع فأن عهارو نهار ماعطوهو تندر أ لثم بوعد

 | : اوان ناواواعن اوتاسجمالا * ةهار ىشوامتمنوةءفةستال

 |وهلاقيربيطلا نمبر ضوعراو اهب قرا ىا كس فن ىل-ءهراورهلا عب ةنهار ىوربو

 أ[ انك اسىأاوهر كلذ لعفا لاةدو فورعم ناك ةمقع بي ؤذى ًارعش ىف ةوهرو ”ىكركلا

 | نكحسىأر هلااهرو الهسناك اذاه ارو هفار نك اسس أ ار سدعو كمن ىلع

 | 5 كواهرمهلاةيسنااو جذمنم"ىسدملاو مذلاءاهرو ةعساولا ضرالاءاهرلاو
 (غ ا لاه هتلجاسز هسزأْئ ثلا تدز «(هن) «( ىئر سن |

 | قوءاملااهولعبال يبارلاةيزلاو تلقا اذا ئشلا تيب دز او م مقرلا كل ىزتام ضءباهاف
 ه | عضومفامورفاو اكمال كذب تدع« دسالارغحت ةرغدح ةسزلاو بزل ل.ل غن ادق لثملا

 ىلع طاشنلاو ةعرمسلا "ىبزالاو هاد ءطصاف ةز ىرتذللاك لاق .ةسز تت لاشي و لاع

 ْ روطتمل اهو اولا لع دي دشتلا لقتتس اول وعخأ

 ٍ ظ 0 بدالااهبزأ أ ىح * بولا لودع ىشأ ا نمل

 | يلانالا هنمتيقاديزو أ يزأاهد > اوريسلا نم ةفاتخ بورمضىبازالا ”ىيعسالا لاهو

 ' [قنر ,هتعف داذ ا ةمجزتئشلا تجر (ان) ميظعلا هالاو ريشا اوهو "ىزأافدساو

 | اذكح»بتمحزتو حي لم ىأ ىجب نم لجدو اهعفادت فيكىأ مايالا ىيزت فدك لاقي |

 ٌْ عافترلا نبا لاق اهتقسلبالا تمحزأو ٠ غالبلابْ اد نم "حيرت «زحا لا لاق هبتيفتك ١

 0 اهدادنةاودلا» نمباصأ لق « هقورةرباّث اكّنعأ سرت

 أىأاهداو حتت زتةرقبلاو باصسلا نتعب رلاوهلملق ةاج نم ةعاضبو لس ل ةلاؤئشلا جزملاو |
 1 لاقي الا ىفذانفنلاءاسزلاو هسّءابج تريستاذادو دم« اجزو جز حارا ااجزو هقول

 نءريسخ وجي ليلق*الفع لاسقيو هنمهفا ذاق 3ث ى أن الق نمىمالا اذ. زن الذ

 ءدحص
9000 



 ةدشل ء(كدرإ» م (ءاتلاوزاولا بانإ «
 أر وظذملائ دل اروصقم خشلانان رلاو توندلا داو سذلابءان رلاوناسؤلا ءاسنااىلارظنلا ميدي

 ٠ | ”ىغلارذد لاك يللا ن نعدءانكصانإ رتزباانمولوقو هم هبلاآ

 اف_نعالوق ىععفادي *  كيرزاذانرتئبا اف هذ |

 | م-منأالا مالا ىفةلوعفأ ى مودأ ارا تنم ميو لوعولا نم ىتالاةيورالا ىو ْ

 ب | ىوارأ ثالثوءايلا لت ىلو ”الااوريسكواهدميىتاا ىفاهومند أو ءابة.اثلازاولااوءلقأ ْ

 أ سارقريدغب لمفأ لع ىورالا هن ترثك اذافوارأ ثالث لاقمف فق دقو ليعافأ ىلع

 ةفمانمنالواو ءاملا نم لدبي لوابرًارملاو ناشطعلا 3-ظناب ,رلاو أ سها مسااضيأ ىو دأوأ|
 اذ_هىورشكاوةكماللا عضومءاسملاو مسبح 0 رسال |

 ا اولض أ ىلءاهوكرتةفص تناكناو ةيغتلا نم ىهامن 1

 عضوماو اوال ل ددت تنك نال كور تاكل تنك وواروازخأ اولا |

 اهاؤاهاو مئايرلاهاو ملا ىبأل اوقو لصالا ىلع ىلءف نيعىهىتاواولا ُكرغتو مالا |
 دسل لاق صاع ىدالمب ليج مسا نايرو ةفصلا ىلع هج رخأامغا |

 اهمال” ىسولانعضاك الخ اهعسر ىّرع ناررلا عفا دخ |
 | ةيورلاو ةزومهمريغمهمالكف تر ىمالا ىف ركشتلا اضد ا ةيورلاو ةجاح ىأ ةاور كليقاثاو |

 ةيورالا عمل اوريعملاا ىلع عاتملاهيّدشي لبح دملاورسكلا,ءاورلاو هوو نيدلا نم ةمقملا اهيأ |
 رجالا لاق مونلاةبلغنم طقساللريعبلارهظ ىلع هنددشاذا لترلا ىلعهتيفرلاق» |

 ددنةذلانكعلا ىذ ىلع ىورأ « ىديو قاسمظعىفةقدو « ىد خت نمناك ام ىلع ىف ٌْ ْ
 نوورت نيأ نمىأءارلاةحوشفم مكر نيأن مل اقيءاملاب مهتن أ اذا ىلهالو ىلهأ ىلع تد هذدأ |

 تيقزتو تيؤنراواضر تضر لثءاضنأ ىوروايرواب قورأر سكلابءانملا نمتيروءاملا | /
 ةاور موق نمشي د-حلاورعشلا اوءاملافواران أفةءاوزرعشلاو ثيدحلاتروُرَو عع ذاك | |

 رههداخ سعشلاو رهست *© فدقصقو لأ قدور 2 ٠ رجأن الاف |

 ىلع هالح ىأ ةيورترعشلا هور وءاملامهل تاتاسااذاابرمهيورأ ءوقل!تدوزو ب وعلا |

 ٌ | سعالا ف تيرترو دعب ملء نمهمق نوولرب اوناكمممال ةيؤرتلا مون ىعسواضنأ هتيؤرأو هتئاور | ||
 | نأالااهورالقنالو اذهانةدصقلا دشن لوفتو زم عالوزمميتركفو همف ترظناذا

 أ قت ذلاراجخلاو الغم لاو ًاريعبلاة ب وارلاو هلا ةيارلاو اهراهظتسابى أنهت اوربءضأتا ا

 مكلاونأ لاق: هانرك ذام لصالاوةراعتسالا ىلعز اج كلذو ةيوارةدازملا ست ةماعلا رهيلع
 ِ لقثالادازملاءااورلا ىشم « لفها ىثمةدرلانم ىثت

 ِ نحارلا لاق بسوأاودم افا

 هيلود ”ىدنوءاورءام + هسأتف همأ ذام كاان ١

 "ىرةدراواه«فىذلاوه لاقيو ىورءام تاقوءابلا هتبتكو هنرصق ازلا تر سك اذاوأ

 ةاناانمءاورموقؤ ة-غلابملاءاسوا او رعشلا ةبوار ل_>رو رظنمىأ مضلايءاؤر هلو |
 ”ىجتاءام نيرمع لاف .ةلاورستكلاب|
 اهتاطيرف سناعلا ست م: اهتانطاعءاورملا ىثت ْ
 ا

 ا



 يضر سما اولا لدم ) 14

 ١ نارا لاك .ريغصا ازومرملاوريبكست)ا ضوااًوكرملاو عضوم سا
 ْ : بوثب اه روكس ىرت ىتج 5 بوذلاو ةففطنا او لدسأ|

 7 برعشي نأ لق ناك كنا السم ضوملا عجرب نوح ةسفطن ةرانو اون ذ ةران قدس لودي

 ١ توكرو ىنرخأ ىأاذكواذكىلاى قكراميرغلل لاقي ورعوبأ لاق تاآيئأهسلات تنكرأو |

 1 0 ا ل لالا نال ل انوتؤا افا فربب نمر

 ا ل ديوسلاه «ترلصأو هن ددشاذا هوكرأ“ ئذثلا توكرىنارعالا نبا

 1 مقاف دكر ناكنأشو هه منْرش لو ذكدقاموق تنع عدف
 همك ةديعالمالا وابنذلا هملع تدكرأ» ارغلا لاق مهلهنأدهىأ ادنجنالف بل تنكرأو |

 نوال تضر (ك) ندلعالا كتم نامو هيلع وعم ىأ اذكى ءثتمانأو |

 ا 1 دلل و سمو

 | ارناف اناهقلا فرشات رجح ىااوراشش ن اتر تن تناكو
 5 ١ رحارلا لاق منن ولا وب وار عول

 .عيصاو عرذ ثالث ىهو * عجأ عرفى هواء ىرأ

 ىقتدأ تجّوخورصْشلا لوض ىو نصا رشألايف فزت يونان ىقرتآ تير لاسعنو لاك

 1 : يطمح لاه تدز أ اضيأ تي.هرأو ني سهلا ىلع تيمرو صنقلا تيمراذا

 ا 00 5 هيكسر جرعأد
 هي

 | ناامرام 00 فرأ ىأنالف

 نعهامر ًاقهنهط لاسقيو داسفلاىلاح راي ارتودودهوه”ناسكلال اه ءامزلا مك.طع |
 ألاقيو تقل ىأ ىدي نسرخعا تسرأو هارذأ لاسقيأ هدب ادر وظن يع دينو

 امتئذلا سب ىأ بنرالاةم رلا سدي لاسقد جيري د مصل | ةبم زلاو داز ىأ هيلع جراف هن“ اسال

 |[ ىهف تيمر ىل_ءوهسدلوءامسالا داد_عىتراصا_ منال اهلا, تءاحابغاو بارالا رب

 | ةامرااورعوأ بنرالا ربات هسشن قئشلا رس 5, وهامتاو ل سعف ىلاهن لدعو ةيم يم |

 | نيدام سم ىلا ىدم هد_>-تأولاثد د1 ىلاامأو مهللرو دم لصنوهو ةورمسلا لم

 | لاه ةاشلا قلظ يام .وهد دنع وأ لاف و فالظااةامرملا لا ةمف اللا بي حالو هو باحال

 | ةديد كاارطقل |ةمظعلا ذب اصسلا ىل مو” ”ؤسلا"ىرااوريسفب اذكه هنأ الاه وام ىردأ الو

 |بيوذىبألوقهنمو «يمضالا ع نع ةيبقسأو ةصرأ عمباو بني رداو يا بئاصم نم عقولا
 0 لك ةيمرأ بوص س ارقلآو 5 دئامظماهلامجأ ةنامع الع فصب

 | هرم _خءانراواست ار”لاظلاسةءرظنلا مادأ اذا اونرون ذريهسلاانر 0 د( ةيقسأ ورد
 ٍ | كما مئادىاتانز ور ساكو قارلا ىلع قاس ىأ تد ا ندد كاتب لاش و
 1 رجأ نبا لاق "هل علهفا_ زوو

 ْ ليفي فز ىامنوفر نس اك م. اهبانطأ كل اهيلعبتني
 || | ىذلا ديد شتلابءانر لجرو اهياارظنلا يديناك/ذاهنالفّونر نالذو هنمالا عمسي مل هنا لاسقي |

 تس سس يس سس سس يي يااا يرام و

 م



 اهئاغنرب فكلما ىفو عضاذاءاغروغريرعبل امتردقو "فلا تاوذ توص املا اغر)أ

 ةيغرتنبللا ىعر دقو ىرقلاو ةفادضلل ضّرعتلا فهنا دنم اة ممو م. هريمد:اغرّت ا ىأامد 2

 فدنتو ىغرت مهلبات سمأ اضيأ لاقيو هانعم نع مصغي ملاذا غرم مالكم ولوق هنموديذأ ىأ |

 تاغلثالئاهبفةوغرلاو ةوغراهيدخؤنئثةاعرملاو بوةعب اكس ةوغرو ةفاشنابهل ىأ |
 لذكر ار ع4باونيللا ديزوهو .هرمغو :ىناسللا اميفرسسكسلا ىكسحو ةوغروةوغرو ةوغدأ

 'ايلاو ملا فواولا ىدسهللاوبأ عممو واول ورسكلا, نيالا ةرامنروءايلاو مشلاب نال
 اىعأر هظب نا برضياسغترا فا وسح رس لثملا فو ةوغرلا تن رش تغتر اورمسكلل ايف
 | ثمرحدفو ءا.غتراىفاوسح يسر هنأ سماع لبق جر نع 4اس نمل ”ىبعشلاا لاه هربغدي ربو |

 رغاشلا لاه ءاعرلا ىلع هتلجانأ «ةيغرأو ءامنرلا ةريثكى أل |وعف ىلع و غر ةقانو هنأ سها هماع 0

 ' ليصفداةثاىغرامو « . انيلعد ادم لآىتسأ

 دحاووانههدحاوراذا اوغارتوةهالورصن هّمأو ليصفلانيبن رقّرفيالءاهمأ ,هلوقي

 ةاثهلام ىأ ةبغارالو هيغاملام مهلوقو هولّقف هيلع اوغارتهتلاو مهنا ث ودا فو انهه

 الو ىشحأام لاسةياكة قانالو ةاش طعيمل ىأ ىغرأالو ىنث فمن اضيأ لاسقيو ةفانالو ||

 نم هننكحعب لجرلاتونروزممالو زمءهوفرأ ب وثااتوفر 4( فرب “لجأ
 دليوخ هعماو”ىفذ_هلا شارخوب) لاه بعزلا

 وههومههوجولاتركتأو تلتف ٠ عرتل داءوخاءاولاهو وفر

 رعاشلال اه ماكلالاو قافتالاةاهارملاو

 امالي نأ هركبو قيفارب ه ميورانأت نار نأالو

 نيالا نيئيلاوءافرلاحقزتملل تاقاذاةمفرت« فر لاو ىاغتالاو ماصتلالاءافرلاو أ[

 هدنكساذا لجزلاتوفرمولوق نم ةنين أهطلاونوكسلابانهمناكت د ناو .تيكسلا

 ةجردلا فلاي ةاهرملاوهلئمتيقتراو تدعم اذاايةرو ايقررسكلابلسلا ف تنقر( قراإل
 يملا خفي اعف هيف لعفي عضوماذه لاه مف ن مواهب لمعي ىتلا ف الايانههيئانهرمسكن مو

 ةجردةجرد هسفق رىأ للا ف قرتو عفرا ذا ةدق :رتامالك هملع قرو بوةعينءافل اخ

 ىل.تالو قيطنامر دقي دعصاو سما ى أن ءلظ ىلع قراءهلوقو .لمر نم صعدةوقزلاو
 وهفةبق :ر لاك رف هس قرتسا همم لإ اوعتقر ع-جلاوةفورعمةءقرلاو هقيطنالام كلفت ىل-ع

 ْ زجارلا لوقو قار
 قاورلاردقا !ًدرتالنأ * قابلا ”لحالاو تاعدقل 1

 سدق نب هللا دمعو أ حا م-اةمقرو ةغل امال ءاهلانة قار الد زو أةقا رأسها عجهناك ظ

 تدنفةبقرّن اك ّندؤاعتأ ق فاو ة وسن ةدع حرت هنالّنهملا سقفسضأامناتامق لا |

 اذهلف ةيقرْن ولك نهؤاسمسأ ت ادة عدل تناك هنا هريغ لاهو "مسالا لوقاذهّنيبلا |

 "ىرلاو ةيقرنبمسءاسنةدعب بيشو ناكهنالّنهبلا فضا امنا لابو تامقرلا نبا رسدق لمقأ|

 تاوكروءاكر مهباو»'.الىتلاةوكرلاو .اياكرو:ىراهممجورعبلا ةيكرلا .(اكر إل عضوم



 : هع ال كتكات 0 ا

 رد وطه ١ ةسيسا او 0و ىوضرو ومر ل هب 7

 00 طورأمميدأ نولوقي منال هجو نم ىلعذو هو نم لغف وهو لمرلارحش نم
 ا قَرالو اطر أةد 000 ا "اىلن م مدأ نولو شيد

 تناسب رعاشلا|

 0 و سقما , عيشالو هعدال نأ ىأ ارامل

 موثاك نورعرعشقوهوطارأ كل ذكو عضوم مساةمطارو د
 انيردااروملا لافت « . طارأ ىذي نو اللا نتو ٍ

 : !فورددملاو عضوملاو را رااوردسصملا تضلابو الكا ريسكسلاىعرلا (

 «اعرو نانثو .باش]ثمنابعروةاضقو ضأف لم ةاعر هعجس ىعارلاو نا دع _ااكالو ع ىه

 |"ىربغلانيصحخلا نيديسع ب ةاىارلاو هع يعرب ىأ هيبأ ىلع يري نالذو عامجو عن اح لثم |
 | دي ىذللاممفةددسثمءانلا راهعذوءاتل ارمسكب ةمعرتو ةمعرتلجرءارغلا لاهرعاشلا |
 | ضو ءارلا فب ى ىواعرلاو ىواعرلاو ةبعرت نعم ىفةباعرتل-براضبأ لاقيو لبالاةمعر|

 | برعلانمةأ صا تااق اهملع لع ىتلا لبالا مالم ءرايدو موقلا ىلاوح ىيرتىتلا 3

 بهاذىلاتلقىواعرلاوذ:ك * قةكرتاماذا دى اشد

 || لاقيو قوق اةاعا سه نءمهتءعارو هتلف-ال هتبعارو ريصي نيأ ىلا ترطت مالا تبعارو |

 ا 1 بيؤذوبأ لاق اهعم رب ىر هلا ىاريراجلا |
 درهم وللا ىف ب كوك هناك « 1: هدمدأ | نحارب ىضوح ش شدو نم 0

 ةءاعلا ةيعرلاو ىلاولا ىارلاو لظ دشن بتذلا ىرتسا نم لم لاو ءاعرفئشلا هةمعرتساو ١

 ||| ةوعرلاو ةوعرلانب>نالفلا_ةيرومالا نع”فكى أو عرباعرو ىارلاك ىرملا سدل لاقي
 | مغديولامغاو للعفا هنزوو لوعفاءريد_ةئو جيبقاانءىوعرادقو ءارعرالاو ىوعرلاو
 ْ تيءرأل وت زوةتو ىوقدءلاو مقبلا لم فلام ى وعرلاو مضلانامعرلا مسالا وءاس ءلان ركسأ

 ١ اء لامتهفوقدستمو هملا تنغصأ وأ ىعسهتمعرأو هتجرتو هلع تءةبأ اذا هملع

 | لاقي مالا تيهذ ءاسلا نكلو كعمس اًنعرأ عم ىلع ةأعارملا نمانلعافوه سال ل
 | ةنوعرلا نموهوار ءفاولوةتالواةاولوقتال لاق 20 لال ير انعارأ ا

 ْ تدعرو هلم ىعتراو ”الكل اريعبلا ىروايعر اهاعرأ ى بالا تعرو ةياعرهت.ءرريمالا ىرو | 1

 ءاسنانا تلاه اسهتنقرم وتلا |
 ىرامطأ ل ضن ىدغنأةراتو ه اهتءعر تفاك امو مولا ىرأ

 |هاعرتاماهاتبنأىأ .ةيشاملاهتاىرأو ةباعرهتم رح هيلع ت.ءر لاقي تدك_لا نبا

 اهيعرب هللاو ببطن ءلك أن ٠ نتف ىلاوطعت ةسظامن'اك
 ريس تمس ورش ييسر يبيبيب_ببسس

 مقل



 ا اه( اضرل# : اه (ءاملاوؤ اولا بانإ+

 ناوادرو ناوايلعو ناوانسك تاقفثدن أتلل ىتلالثماو اداهتيلقت:ةناراطاءابذتنأف ||| [

 عجباو نادرو نآايلعو نآاسكت الةفد وح او هو ةلصالا لئمةزمه انكسرت تدشن
 ةءالاو بوكرلا نم ةبكر لك ب درلاو: «ادرلا سبلىأ ىنعجاى دتداو ىدرتوةيدرأو ةيسك | 1 ْ
 تيماراذا ادا ضض مولا ن نع تي دارو ةيدرتانأ هن ةروتيدرلا نسحوه لوقت س ولما نمأ

 ىونغلا لم فط لاق هنمبولةموهو هتدواراذاان الفتي دار اضيأ لاقيو راسا ْ ش

 بذشم عذج اق ص هياكذار *« اع 'اكما للا نس أ ىلع ىدارب 4 أ ٠ْ

 ْ ءادرأ وكله ىأ ىدر ىدرب رمسكلانىدرو دعو أ ءاكحءاراد ءجماداراضيأ لاسقيو | ْ

 [ديفنر : ةتمةسلا اهم عقدت ةءشخ ىدرملاو "ةلعف رلعف ىلع ةيدر أ نعاو كل اهللدر ل جدو هريغ|
 |لامو اذرلا عهطاوربسسلا نمةلوزهملا ةقابنل اًديذرلا «(ىذد) ىدارملاعمجباو حالم ا

 ا تيذرأدقو وقرا ذلاو لاه باكر لاء دلت نأر الةئالر غسلا اهرمسحب ىتلاهكورتملا ى مدزوأ | ١

 | ىأنالف ىلا ىرهظ تءز رآ(ىزد )هتيذ :رأدقوذ وما ىدرملاو اتفاخواهتلزها ذا ىتقانأ ظ

 لابجو تيثوسريئذلا ارا( اسر )ن « ىزرأاهيلاداضنأ نباانأ «ةنقر لاقت هملاتأعتلا | ظ ١
 تفقو ىأ اًوسرواوسروسرت ةنمغ-1!تسرو ثثل *ىأ ب رملاف مومادقأ تدزو تاشارأ ا
 اننارعو تسراو يرن نموشلا اهاسيموا هارجم هلام ىلاعت هلوقو ردفللا ىلع أ ٍإ

 زرخ نمئئةوسرلاو تنص أ أ اوسرموقلا نإ وسو تزبو تسي معقتلااعاسزرمو 1

 | هذمترك ذاذاتوسراضبأ لا ةيوهنع هبت: 3-ىأ اميدح نع توسرو عيش دااكم ظن. | ظ ْ
 اذا[ نمسا م اناصسلا تقلأو رككص رفا انهيت ةئمفسلا اهب ىشرت ىتلاةاسس ا :رطأ
 | اولافامعرو ةم_ازامتداو سفخالال اه مءاورلاتباو ُهلالامظا نم ىساؤرلاو ثءاد ا

 رقلا نم برضا نونلارسكبةنايسسرن ةرق لاقي اسيل اعقاذا كاذو لوشلا:ل فلا اسردق أل
 ٌْ عسللاو هلثم مضلابةوشرلاو ةفورعمةوشرلاو ةيشرأ عسهلباو لبا ءائثرلا .( اشو ]) ددجج ظ ْ
 | هلع ةوشرلا بلط همكح ىف ىجرتساو وشكراا ىثئراواوشرموت ؟ربءانشر دقو اًثرو اشر

 ءامراهلتاءولدلا تدشرأو ءاشراهتءرأ دقو عاض رلا باظاذا لمصفلا ىثرتساو ]|
 | نا ادع تتم 131 لانك ::1-2ىعراو ةثرفلاط اذاةتلشارؤ هل . الاذالرلاتدشرت ثريوأ ا

 | ىفو توا نطداهل لة ةكعشل اةروص ىلعر اخ هةري_ثك بك ١ اركصاث راو شالا ْ ا
 ةاضرملاو ضان او هرااكإذكو اضرلأ ناوَض ةرلا ( اشر رمقلا زيزي بكوكا انهترسأ

 سامقلاو لصالا ىلع هياؤ اكسّوض سماولاق دقو ”يذ عوف هتضتراوئئذلا تضرو لدم
 | عمو شفخالان ءدود_ةءاضرلا مسالاو ض#ثرد_همرهوروهمماضر ه:عتدضروألا

 أ برعلا نمو تامضرو نا. 0 لاو اضرلاة منش ناوسو ناوضر ةقاكلا |[
 | بصانردمهلو ةك ةبض رض يأ ةضارةشدعو رثك ااؤلاو لصالا ىلءءانملانام قلوب نم 1

 1 احا هي تضر لاسةيو تضر لاشبالوهلعاف ”مسوملام ىلعهتسثيعم تيضرلاةيهثال |
 8 . - 21من هنعو هيتنضر ىععم_لعتنضراولافانعرو | ||

 ١ افاتضرىيعأ ارم ءآا اه ريشقون ”يىلءتدضراذا : 5 ظ ا

 هتيطوساود وج دسعبهئيظوأ ةتيضرو ىنرفاشبأ ديدن هئيطزو هضراوألا 1 ١



 ةاكدإ___ظ(هرالضإلا__
 أ لاهو نايحزامهلوقت ءابلا نم ةبلقن .فلالاو طنز عر ساشا ىدرلا
 4 ىبدمانجر ةزينع بنحب 5 انأ ىو ةودغان" 5 لهافم|

 ١ نم ةءلقئما عامك ةطعأو تآاطعوءاطع لثم ترو دكار اانا اه 1 -هنملكو

 اذااهت.-روىحرلات هوو احر ريثكل اوحزأ ثالئو هتصامو هنشعام ىزدأ امو هواولا | |

 ١ | يلة ضرالا نسمة دعطق ىرلاو ترادتسا اذا تحرتووحرت هنا تحدوامتردأ ١

 ًااهرادتسم ناصسلا روان تهوس برا ىسرو مهد. را ْ

 "لقت ىتاالئانقلاءاحرالاو سارضالاءاسرالاو سرمضلا ىنرلاورينعيلا ةركركىرلاو

 مساه ىحرلاوةدرةنييرانءوضلا * اج اهريغنع ىغمةواهسهنب

 >رووخرئث ( اندإ) م - دزرت ةريشكللا لبالا ىهو ةناطلا لببالا ن نمرلاو عضوم
 وخر سرذواورراصا داون رضي وخدو كي زئالا خو "هى اهدفوءارلارسسكب

 : بيوذو أ لاق "يل سرت دل وس ىأ

 عز وخر ىهنةناحرلا لج « اهيريمصغيءاصوخ هيودعت
 |ةيخرأ ذهو «تلسر أ اذاهريغورتسسلا تيخرأ و ةوحر لقيا ذهافوخرئن ىهفدارأ

 لبغط لوقو "ىلا ىخرتسا دقو ئثنءتبخ جراما

 لوي ملانمعسالولو فاسأ 8 امدعد بطاخا هءىترتساو <لبأف

 خارتوو دعلا نم ب رمضءاشرالاو اهالصترتسا ذا ةقانلا تخرأو هلا تنسح بدير

 ءرفل اتي هلبعتءريغودعلا ىفهنوهشو سرفل ا ىلخك نأ ءاخرالا دربعوب ارطملا أ ظبأ ءاعسلا |

 ساو يأ لالا "ير لجروودعلا ىفءامنرالا ةريثك "انسه نان دونا سم لسن نمءاخ بعأ ْ
 | هلانركسف ىلا هتهوقىف ةشسةخالا لاه ةسننللاعر لا مضاايءاخرودو دمها لا نيب لاسملا |

 اكدر تيكسلانب (ىدد) يال ليما سا هرتعرا

 لاق ديدنشل | ىثملاوودسعلانيباحبر ضرالابراذا اناندرواندر ىدرب فلاب سرفلا | |

 ىلعتيدرو هكعتمو هرانييراملاو دعلاعف ناد 'رلاام نانهنش نب عدمتلات اة”ىصالا |

 ايد رضاذال وعع 03 :ردصارخل|تيدرو همم لسد هنن .دروت دز ىأ تددر أو ني سجل :

 ىدارمم مهو تو رح ىدزمل هنا عاصشلا لوسر أل لدق هن-مونهباحيرب رر# ىدرملاوه 0 ا

 هبالصلا ىف ةقاسنلا|هبهم ثلوهن د سعة داسنع ”بض لك لثملافوةادرملا كاذكو بورحلا ]|

 ا نحارلا لا ىدزا عجل اوةر ذمدلا ةادرلاوةاد يه لا ف :

 ادرملا ثيكسلا نبا انهيهتيمراندرديدرأ ةراح اهني درو د» ”ضقنملا ىذرلاك ضا لف

 ا ىدرلاة يو ىرخال ازتو هءلجر ىدح] عفراذا مالغلا كدرو ةرانا اهب ريك ةرضصأ]]

 ءادرلاو به ذنيأ ىأىدر نبأ ىردأام لاق. لمص نءروبتو ًارثب فطغساذاىدرتوركما ىف

 اًمادن هرمهولذ ع الدو دم رو مهم مس !لكيالناؤادرت ناو نآ ادره-منثن دو سدلن ىذا

 اماون اطنو نآزح لوةتفاس ملة نالو همسأع ىهام عت !افلنيكتش لص أ نوكستنأ

 |نوك-:نأ اماوتاوادوسد ناوار ةصلوةتريغالاواو ة.ذثتلا ف اهملقّدق ثدن اتانوكس نأ ١

 |لالعمو حادرسسب ةقلمءانرجو ءايلع لم ةةحلم رأءادرو٠ا لكل ثمءابوأو او نم ةاقنم

 مس 4241 شخ حبس سس تايب بيب حسن

 تا

 ا /



 م1 اتت دق. تاس لاس

 اين قيم لالا 0 ةويرتأ
 يوم »* ١ 00 ق 4

 ا نبدي كرا ىف عجو فل ةمئرلا 0 يي ءاجيالا لن موعداؤدؤربأ ا

 000 ٠ .دقشنلا دال ةئثروم 0 ل مالي

 | عمي هسأرلازب رالو 01 عدخالاواسنااو ناكر لا 0 م رآ تاشرومكلاو

 ازعش سيف تداقاذاكاذكو هنساحيت دعو هتيكباذلاشبأ نورد ةيئموتنيلا تيمي :

 ا
 ١ ملبن تملا تنداوا وم بامايز متل تس است مشجع |

  1ةبانرو ةءانارةأ ضاو ةاسن حولت تاكاذاةوالذسا نموهامتاو ةئلحت قيوسلات* الدو

 ١ فاالادعب تعقو اذاءايلاّنالفزم_هنمو هلصأ ىلع هجرخ أ زيي ل نخأ ١ |ثزمحةنكاس
 هن ذاداةنأن' رثرأ ائثيدح هنعش.ثرورعو أ اهمشأامو ةءاقسوةءاةسفلوقلا كلدكو | 1
 ا هللاىمال نود ىمنورخ ] اوئرقدنو زم الوز.عيهنرخأ ىهالا تءجرأ اجر هْمَع 1

 هنت بلاط رش لاك تريلا ٍ

 0 ١ مفي اطييلقلا الما 5 هاكر خايب ا

 برد دو لاقو كامل

 لساوعبون تءىفاهفلأاحو اد '

 ناوجرلا هب ىربال-رالو 1 0 0 - ٠

 ناوسرأءا ءارج ةغيطقو اهئاجرأ ىلعثلماوىلاعن لاق ءاجر أ عهبباو سقي ن أعطتسيال ىأ ْ

 دسعوأ لاه ةرهلاديدشرجأ غيصناوجرالاو زمهالوز.مياهجا تاندةقانلاتجرأو |

 ْ وب رعمتاوخرالا اننا ل اقيو ا ع



 ,”' * اها اه (ءارلا لسن« عونا

 | ةعاججلاو ذ> اولا لعفلا نال رتنتثأ ةءامجللو نيرت تن أةأرملل لوقتو تةسحو تالثما
 ]| ىبلاو عفرلا,ةم الع ةدخ اولا ىف ىتلان رنلاّنأالاءاملا تانب نم ةأرلاربخ ةهج املا ىفءاوس

 '[|| ديدشتب ىنيرت تاقو تعغدأ تئث ناو ذي رتتنأ لوقتو ةسءانهبا نون هاما عجل ا ىف
 نم ررسو ىأر نم ريم تاغلاهيفو مصتجملااهانب تلا ةسن دملااًرماسو ىئيرضت لو ةنامنونلا |
 ' [إ| ىتلا ياا رسسكي ةآرملاو ىرايمالانياو باعث ىح نب دسج أن ع. اًرماسو ىأر نمءاسو ىأر
 | ةآرملا 4 تكبسمأ اذا ة.ئرتلجرلا تير دي زوبأ لاق انا مريثكللاوءا يم ثالثواهيفرظمي

 || 6 ىأرأاو ة ارملا ةنسح ةأسهالابق» . نس ارظنملا خفلاب ل ءفم ىلعة آرملاو اهيفراظنمل
 |[ نري لملافو . رظنملا ف ىأ نيعلاة 1من تالفو رظنملاو ةرظنملا ةنسسح لاقي
 | نإلف ئءارلاقنو رظنملا ن_سح مضاانءاورلاو هذطاب ىلع لدي» رهاظ ىأ هن ؟سدلو و“
 | الب ىلعت ىلعايؤر همانمى ىأرو ىنعباقلا ىلءةأي ايم مهأيارو 11م مهيار سانا

 | عهتأو ءارأ ثدح ىأ ع_مسمو ىأرع م نالفو ىرل اثم نيونتلابىؤرابورلا عجبوني ونت
 ضرالا نع ع-ةتراامودو وبرلا ةببارلاو دازىأ اون روب نييشلا ار 0 ابد ]هوق

| 

 أ ةواندو ةونروةوب دو ةون د تاغل عب رئاهفو مضلايةوبرلا كلذكو اسهتول-ءةينارلاتوبرو
 ا سهلا اذا سرفلاابرو وبلا هذخ اذا اوبروب يان رلانةي ىلاعا!سفئااون رئاو
 00 1 : مزاخىبأ نب ريشي لاق عزنوأو دع

 ٍ ا ' 5 2 راك سركو لانقك « اماذاهرظمف.ة-ّناك ٠
 || اهرثك أتذخأ اذا تير أ كاوقك ةدئاز ىأ ةببارةذخ أمه ذخ اف ىلاعت هلوق ىف ءاّرذلا لاك
 ||| اًنرو<قاو ركالمأهلالث «دشنو مويفتأشت ىأ تدبرو نالف ب ف توب رو تيطعأ
 | ىبرم لسنز لاقو هوو عرزاو داولاكى غي ام لكلا ذه هنو دع ىأه نسب رتو دب رتهش رق

 ْإ | ىتانرلاو لوط ىأذملاو فا ا,ءابر ن الذ ىلءنالفا ديردنبا *براانلوهع«ىأاذدأ بي صو

 ا ا صوف ثي دما فو ايرلا ىفةغل ةفغخم ةيبرلاو لجرلا برأ دقو تان روناور ىو ع.ساا
 أل مهنأ ىنعي برعلا نماعامس ة فق ةنب روهامناءاَرغلا لاق مدالو ةد مييلع سنا رت لأ
 لأ هلأ ث يدا ى_عمرءابتحالا نم سمسا كلذكوواولاةوب ر سايقلا ناكوءاسلاناهباؤاكست
 امو دري مسمن اف مسهل اومأ سئرالا مسهيلع ناك اير لكو هب نوبملاطيوناكمذ لك مسونع طقسأ
 | امهو واولا ىلعدي دنا اولةذئساه هوب رأ.ءإصأو دعا لص ا ذيدشتلاو مضاابةب دالاو
 : م-فهوكو ماعلا 2 نءهّشن لهأ ف يأ“ وق ةمب ْ رأى تالف ءاحاضد أ لاعةيو تاس رأ

 ٠ : .لافو مهريغ نم ةميرالا نوكدالو

 ا , ا : اعورذ تين ة م رأالا 5 ورع نب ةيلعد طسويىلباو
 لأ ةحردبلاقيو ةوطع ىأ ةؤيرب ةماسقلا مون العلا مدي هنأ هنعهقلا ىطرذ اعمشي دس فو | ثوامخ ىأؤيررأ تور دقو ةوطلخا ةرلرلا 1( انزر )' ىف رةسععبو تارمشملا نم برض [|| ةيبرلامتاسوأ .ةرصبلا,توكيدو دلك ضرب مسلا نم ترض ةزم هلا ريسكبن اسي دالاد
 ١ هعافتراو الدرك ٌديثرطعا لاه, ءاهوأو هاخرأ ىأهوبرب ءانرو

 ١ ءامصدي ٌؤومرهدلل هور * ال ث داو ىلءاّروذكم
., 

 ىأ



 7 قد أ م زئتقوا

 اهيشاسبزاشبالو 5 اوك باكلا ىذتءالسعبت سيل

 لذى أزل اءاوذأو ةغل 0 ركاب لفنلا ا

 أدرس د ودن-او لوعفمىلا ىدعتتنيعلاهذيثرلا :( ىأرإل ما سن )
 .فورعم ىأرلاو ةهعارلثم5* ارودب ةروانأارىأرو املاعادب ءزئارلا» نيا وعفمىلا

 نه "قر هباضد أ لاسة.و نيِئْضو نأض لدم لمعف ىلع فرو نواقئاش[مرإ وءارادعجو
 هترثكل هلبقتمىف زمول !برعلا تح رتدقو ايار هقفلا ف ىأر لابو "رسم ىأ ّنلعا

 لاووو عوسلو 0 نمو هرعاشلا لافآهنزمو هيلا تب اتحاامب دوم ومالك

 (هرئاان ل اعان الك و هلأ 0 ا َق ةرايلاةقارسس |

 ا 8 ا 1

 ءاكملا ىل ىلءىنءنتأ «» ىليلمالكتعتمناكتيرأ 2 رخآلاهتو |
 اذاقملاةوأ اره وو ىلع مسهل ىقو ارفدحلا لعوءراتاقلصالا لع هنن أ اذاوأ

 ىأرلا د نملعتناد انراو هتيأدأ هلصأو هآرف'ئذلا هلي رأو هربت نأ لق هف قملا تفرع ١

 ْ ناو صم موقو ءا محن الذوء ص ىهناهدالو لبقاهعرض مظعاذاةانلاتأرأو ميد_تلاوأأ
 أ اضع موضعي لباقي ىأ اًئرموقاضيألاةيو ,ةعمسو ءائر كلذ لعف لاسق» ءائرلا مسسالاو|

 : .ىأ ىء ارتي نالفلوقتو اًمءنمهضهد ىًار ناعيا ىءارثو اًنرم-متو كذكسرأ

 8 0 2 رت كال راف هج دلا| ْ

 0 اوقوةيرتن 0 نطمح وهف 2 7

 ا ةدح لاح نم نيعلاهتأراموهو تبر نمرظناا نمهلءج هزمه نم ا.ةرواناأ نسخ أم .ه

 ”ىئةئلار دمحم: د سعو أ ددنأو ةندسو رهاظتو كو

 يا م عل . ارامي اعتلال



 : فأل

 |اهيرسار ءّروىأ اور ذور ذين الذ ّرملاسةي و لماكّن لو :هفرطكىألوقنمورذ هذ ْ ىإ 0 افك رف - َ وق

 1 هتريطىأانأهنورذو اقسى أئثااارذو هاغدح ًازازعلا قالا ذاراذ ه حاسعلا لا ٠ هضشتل وو اه
 د سرألاه هتيهذأو فا ا

 : ه(اكذ) 30 «(لاذلا لهن * « 0م

 | ”ىلعا درص نب ناىلس لاه بوما عمدلا مساو عيرلا هترذاسل مءااضيأ ارذلاو ماسلا ا

 مرةمرخ آب انانم طمنغ «  هبانحارذادم مرةماذا

 هدنمو هتفدىأ اب رذواورذهي ردتوهور ذتهريغو بارتل ام.رلاتدذو حان راتانرالاو

 ءارذأف هنعطو عرزال بلا كئاقلكم تقلا اذائدلاتيرذأو ةطئحلاساشلاىتذمهلوق |[
 | تيرذتساو تّردّسا لثملسفلا تبتشا أ ىزعملا ترذتساو هاقلأ ىأهّسادروظنعأ

 |ترصو هيلا تألاىأ نالفبتي رذتسساو انهن دىف ترصوا مب تالظة_ساىأ ةروهشلاب |
 ًاللماعطلاا,بىّرذي فارطأت اذ ةم_ثىرذملاو ةفورعمسادك الاةيرذتو هفنك ىف

| 

 لاق لبالا فو فانا اف كلذو هبفرعتل هنمأ.باهروظقوف عدتو اهفوصزمت ١ نأوهر ةيرذتةاشلا تردي زوبأ لاق ضرعءءاهااو ىرذ وأورد هل صأوفو رسم |
 امغلبلا”جرادهرذ عب 5 اًمشينأ ىسح ىدرذأ ادع ْ ةيؤردشنأو هن أش ن«عفريو هح د ىأ هبسح ى ردي نالذو |

 : ةورذاا ف ت>ورئتاذامهتيسنتو نالذ فب تدر ذتىبمدالا 1 هتعرفو هنولع ماسلا ثدرت ع |

 ىلع ىرذم اءهددحاو ناكوإ هنال امهلدوج اوالونيءلالا فارطأ ناورذملاو ةيصاخااو مهم

 ىنث فرحأ ة_هدرأ ىلعناك اذارو.هةملاّنال ناب رذمةذثتلاىفاولاقاةدسعو أ معزبام

 !هييلع عقيناذللاناعضوا سوقلا ن«ناور داو ناءاّةمو ىلةموخ لا لك ىلع ءانلاب

 : دّدهتبابغاي“أجاذا هيورذم ضفن. نالفءاج مواوقواسم وا دحاوالو لذسأ نمو ىلع ن هرتولا

 ِْ ”ىسعلاداب زْنب ةراسعو هت ةركذع لاف
 اراعاذان أ اهف ىناتَقَل ٠ اهيورذم كد اضفنتىلودحأ

 || ىذدقو باقلاةةحدو دءءاكذلا ,(اكذ» هتصاهء.دنيءلاترذأو ةراعاديرب

 | تررذ حاحا لاو ْنلااضيأ ءاكذلاو ليعف ىلع لك ذوهف'اك ذ كذب رسكملا ل جرلا
 | ةفرعمس شلل مءا فورمصمريغمضلاىءاك ذو ّنسلاىأءاك ذلاةبادلا تغلب و ءاك ذنع
 | اهتوض نم هنال ءاك ذنبا صال لاقيو ةعلاطءاكذهذ_فلوة7ماللاو فلالااهلخ دئال
 | 1 رفك ىف نءاكءاك داو * ردقلا جالمثا لبقتدروف طقرال ادي. لاق

 | ىكاذملاو ّنسأ اذا لجرلا ك ذاضبأ لاو اهعفرو اهداقياراثلاةيك ذتو يذلا ةدك داو
 لالا نما ل مك ذمةدحاولا ناتنسوأ ة:_.اهسورق بهدا لع أ دق ىتأا محلا
 اهتمك ذأو تاءّي_اىأرو هةماك دوك ذترانلاتك دو ءالغتاك نا ىرحلثااىفو

 راثلافرعاشلا لاه عئالطلا هلع تلسرأا ذا نو.علا هياعت يك ذأوانأ ْ
 ' ليوط عورفلا مف نمرانلااك 5-2 هراوأ اكموبانا "لاو

 كاوط ةفتتستاط سوا ستم سحس مسغا مدن مفسد مت لس وست لع 022 ع منام راسخ قطع سوس وسد ل م
 ناو تح ذر

1 

ْ 



 ةلال____طاانش]# ا ةمالاسساولا با
 ىتااةد لل ادياودلاو ياو دلاو «انسكتلءاىتس ىوو د محامي« جاهلا لاف لعنو ىلةوقنيب

 وهو ةياودلا تاكا ىأ تنودادقو ةباودلا هتيكراذا هب و دت نيالا ىرددقو قرملاونبلل اقاعت 1

 تيطغانا ارغالا نم ةبطاختأ كلذو « ىوتنعأاهنباءاد تقك امهرعاشلا لاف تاغثقا
 ىتأانكو ذأ[ لاقت مالسغلا لحد هلازطتنل مالغا اَمأىلا اهمأ تءافةيراجاهتبا ىلع|

 ”ىوتدو هنداعءوسونءالا ةلز ناك كل دىتدارأ تن. ..لادوهعبقلعم مادللا حالا تاانقفا ْ

 هرب دوا تعمساذ اذا ذوةيو دن ل فلا ىوتد لاقي ورب "اطلاو للا "ىود الدكو اهفرفح خيرا |

 تاكبحلا ىو د لاق. ىمصالا لاه سوعزاا دعرلاوذ باصسا ا ضيأ ىو دتملاو :ايودأ

 لاه هعافتزا ىف تعسلا مزإو هاري ط قراداذاءاوسلا ىفرئاطلا مود لاقي اك ضرالاى | ْ

 ةّمرلا ىذ لوق بيعي ناكوءانمسلا في ودتلاالو ضرالا ف ميود تان وكدالو |

 برها ه سفن خ ءاشول و زيك 'ه هعحازضرالاىفتموداذا تح :

 ىالانواكت الكالذو "ىلا ةماودت فسم ا هشدو هيو عد

 لوعف ىلعاضإأ ىودو ىونوةاوث لثم ىو د عججلاو هم« بتكيا ام فلابد |
 ببؤذوأ لاق "”ىصوافضو -- ا

 ف هلا بتاكل اس ةكودلا» 0 .ةر ادافع 2 1

 نعاشلا لاق يزاَتوو اوف رهف م 0 ا
 جدرالاف فخ ىراصتلاى دك * اهم اعن ىشعرفقةبودو ْ

 ةنكاملاىلو الاواولا اويلقةيواداولاع برو برعلا ضر نمضرأو هو عضو ماضي ودلاو |

 املا.ةياكودلان كي نم دحأ ىأ ىو داما مولوقو هيلع ساقيالو اهلبقام حاتفنالافلأ |

 ه.تلوءامو لوريم ن نمسرفل اهيل وعام“ اودلا تيك !١نيا "ىدوطظو ىروداج|

 ليد ةمالبل شنو نمد قس

 صو ضرك ققءاود قس « لغسالو ىقأ الو نسأب سل ا

 ةهبراحلاه.نوفقيودت :هلاو نبللا برعشب لما نو رمضؤاوناك موال اود هلعجاهن اوئدألا ين ا

 تكاؤعأ فذ ةرو د ضرأ "ىعمدالا "ىب لاو تفيضلا ارثؤداكهب رت 0 “و | ْ

 هيول ميظع نمسا: بد_ددامرهدإا ىل هادو مظءلاو م الاة هادلا .ةاوزأ ْ

 ءاهلاةنك اس فرادة تردارغار اجت دحاد شل

 نم ةياقئم هسءفةزههااو دودعمءاهدلاو ىفداا نيب ةيهاد لد ر لاق يأرلاةدو-وركنلا ٠

 كياصأام ىألاهدامو ناوامهدامهرو اولا نمال ءاسملا |

 قبلا ىأذراهتاسداهدرطاوأذاهؤذيداهآّ بالا كأذ م ىأذ ]) ( لا لعل

 رمسكي اب ذي أ نايم .دو نأ بخ( ٍتيكسلانءانعليذىأىوذ ف ةسغلا اوأدىأَد | ١

 قال س.ننب دعس نب نافطغنب كر لان صفي تتابع ذ . دوهو سنق نم "لقول اذلا |
5 

 ىأ ءارذ فون الف "لطف انأ لاقي هيترت سالم لك جفلابارذلا”ىيممالا (ادذإ | ْ
ْ 

لعأ ىعو مهلاباضيأ وذو ةور ذة دجاولاهلاعأ مضلابثوشل ار ذو هذ دو هرتسو هفنك ىف |
 ى



 ه(ىود)ه ْ » (لادلا لصن) , ا

 ْ 0 اهمالنمموبلاردمق « تريعتساامدقاستأراملا 20200
 ْ خحرسايلاىذناغرب ىبزم ه امدفاسىزموبالقرغو ىشعالالافو
 ا ادم ه ىرصيفا دش اف ىوسرب دف « لاف ميااهلم" ىرعهللا غّرفم نب دب زب زن فدح دقو

 ا دولا ىراذا لحرلاناكو 1

 ْ : ةرحل ادي دشلا ىدملا لاشي وهياكربت اكريت هناك هلع م دهماعوو هدا هيءامرت باصأت مه

 000 وح دمت بك لاقي ىدمو وذ: ةةرحلا ديدش رمح أل كو هريدغو لسملا نم ||

 حجرذتىذلا د لا” ىىصالا .ةانركذامىلا عجارودود هم ةامرلاءدواع ىذلا
 | الا تسداوساد اطأطملا مدملا هنأ نم رشي ىذف اشي ففتسم وبل قفرلابهنيدهعرغ
 أ هب ور لاق مدهنمح رخ حدس - رضاذاةيمدت هميمدو

 ىدملااهيذ ىدءاكرو ع "رثالاةنااىنوكمالذ

 أ اولااكمدلا نم خأ ةمدلاو مدنعلان وخالامدو لبستالو ىدتىتلاةضصْملا ة.مادلاو
 (ىفدعمباواهؤنالانيلدلا تب دهمو ىربغ تدع داو اوندهذ«ثرول د( د ]ل ةضاسو ضابب

 أن دكا لا عافجألواول تدفن اع اردنلاو ئرفتت اوريكذلاو ىريكسا الثف

 [نيب سنا 'ادو اهحاتنانداذاةقانلا تندأ لاش و< ىدو "”ىوذ دلاق.و ”ىوانئداهما|ةمسنلاو

 |ىقدلاو ةواندوانرقالااشءدادزئام لاس هبا رق ىأةواندام_ منن وتبراق ىأ نب مالا

 ٠ | ذوموموهتشوالا قمعن قالا مادو *لوأىأ ”ىفدىدأ هتمشلمواوقزوهههريغبررقاا ا

 اذاثيدحلا فو اهيسشو ا هريغص عيبتتي ىأ ةيئدتر ومالا ىف ىفدنل هنا لاقيت ا

 ١ أو دو ليلقالطقاند ىأ نالف ىندنو فدعضا لا رلا نم ىئدملاو مكلناماوكىأاو اولد

 لاق ةيذابلاب عظوماانذلاو نادداوناشدالاو ضعب نغ مهضعبانداأ ا

 لالح امس أ دعب سراود « تاضرب وغفات دل ءاونمأو ا

 تاثناث ربت كا او ريق لادلا تنعش قا ايدو دوائدو ىندرعنب نباؤه لوقتو 1

 | نباوهكلو ةكىدىف ضفان از خ0 ةفرعمملا ءلا تفضأ اذاامأَف رمل ثاثناوتن أ

 . اا .( ىودأ)ةنزخل انف دوكتالفةركنايند الاخ أةيثد ودع

 ا ةغالا هذه ىلعد شت كثدبلا اذهو هن ةغلرسكلا,ءاودااؤةيودالا

 ا ١ بحخاوت لا ىلا ىثمنذا يا ءواودكاذوروةنولوت»

 أاقاءاوذلا لاقيو انعرنت تنك لا امد *ىلءو لاف هؤاودر زعتلاو دانا نااولاق ىأ

 !ءاارئاو هاو نمو لاء ىاواؤلا تك ودل هرو ءاودوةأوادنم هت .وادرد صفوه

 ىل_الا ردم هلال عملاو ثنؤااو رك ذملاهف ئوتسا تفل ىود لحر تاقاذافةنوذ
 | ءا فلا كأو قمع ىأ فل الئود لج اضن لاقت

 كزملاق اق: رفسلاىفسزخأ ها لّز 1!ىودلايدوةأ دقو

 رسسكاانىودهنملوق:ضرالا اروصقذئودلاو ةانح ناك ذأ اه ىودانالف تكرت لاقرو | ٍ

 وهلاقي هلاعىأءاوادو هض سعأ ىأ هرمغماودأو' نغضاقأ انشيأ هر دض ىزو ذو نَض لما كأ

 ارق مغديالو ل وعفا ئذثلا ىوودو هوب اعت أ“ كانىوادتو ملاعب ىأىوادبو ىودب

 ند



 ان «(/امدل# * اءلاوواولا ٍبابإ)
 0 ا أ]أ]آ]|آذ]ذ]ذ]ذذ]ذ]ذذ]ذ 1 أذ 1 ةذ يا

 | ىلع هيل دوال دريثكلاو ةعضاق_هبأق را اهعوقول"واولا تبق ضأوهو لدأ ددعلالقأ ||

 ادوسالا "ب :ىس ؟ىناهنالو .٠ اديأامالغ ىطعأ ال تدلآ رحارلالافو لوعف ّق

 ْ ةمسولدلاو ءابوسلا حي ورب محب ريو اوما مسمادوسالاوّدولا نم هببصتو هلبعم هال دادي زب ِ

 زيارلا لاه ةيعادلاب ىأولدلابنالفءاج مهلوقولبالل | :
 ! اريقزلاو لي دل اوولدلاو « ارفقنعوءاّقنءنلمكع 1 |

 اهتلسر أ اهتءلدأو اهتعزنول لا تولدو ءاملااهرديةروعاتلاورقبا اهرب دتن ومما ةيلادلاو

 ءامفس,حامتلا لوقفوهو ىلدملا ئعجىلاذلارعشلا ىفءاجدقوئلتةلرئبلا ف
 زحارالافو اعمال يساراسغلالا ترا ف قمل قتلا

 رخآلامرو اهاول داورمارالدعتال

 ادد ماخأم وبلا عمرا «.. اولداهاولداواهاولقنال
 رورغب هالدو هَ رادو هءتقفراذاهتءلادو لج رلاتولدو: لعوعف اوهو عرس ىأ كولذاو ْ

 هيتمق هسا ىأ كانبلا إلا شي تولد ولدلاءالدا نموهو» رب رغتن فدا ارأامندعقو أ ىأ | !

 هللا ىلص ةجنلا معينا بوتان هللا امهنعمقتا ىضر سايعلابق ستسا| رع لابكو كنلا|
 ىامت ةوقووز بل | نم ىل دنت و نيعفشت كرا بانول ده ركز هئية فقول سو هيلع :

 ديبالا ططقن يأ ىلع لجأ ىلا بهذ مىلاعت ةوقك للدت يأ يل دفان دمت 1

 لفطلاتابانغض ”زالا ىلءو  ه الفافاهلع ٍتيلدتف ا

 هئمو ملا هعفدمك املا لا هلامىلدأو اهب تعي جرب ىلدي وهوا جحا ىأ هبي ىلدأو

 اولاهامتاو كي ردعلاب مومدولصأ مدلا( امد :وشرلا عن ماك ايلااهباول دن يلاعت هلوق |

 رعاشلا لا ناوضرلا نموهو ىضرب ىنراولاهاكتابلا لبق ىتلا ةرسنكبل ا لاس مدي يمد
 ِنيَعبلا ريخنابن اممدملا ىرج 2 ان درح ىلءان أو لف

 هنال نيكبتلاب لعق ىلع ى دل هأمدلا هيوبيسلافو ناومد هديت ف لوقي برعلا ضءنو
 اصءوافةل-ةمناكو لولاه ”ىلدوءالدوولدو "”ىطوءاءطو ىبظ لثم" "ىدو'أمد ىلآ عمجي ا

 هنمبهاذلاو مر اظْيااَجل اح هع ءاج ناوكد رحتلابلعفدلص أ دربملا لاتو كلذ ىلع مجاب إ

 هلأ ىلع هجر ريض |.رعاشلاّن أ ىرتالآ نايم دهتينثتف مولوقابيلع ليل لاوءأبلا |
 | امدلارطتت امم ادقأ يلعن كلو + انمولكى د بامعءالا يلءانسإف . لاقنأ

 ةنك اسلعفديربدق:ّنأ ىلء اوقفت اناو نإبديمولوقا ذه يلع مزإ الو ليهمالا ىلع هجرخأت

 ءامدعمللاو ىدمدلاربغصتو مصأ لوقلا اذهو اديد.لل لقي نم ةغل ىلع ثامنا هنالنيعلا

 قرف لدم مدووذ اممدوامد ديو كلا سد لابقدو ةىومد تش ناو يدوبلا ةيسسنلاو |

 ا ميلا ةبم فاو مسالا يفاوهلتخاائاو كيرلا هنأ هيلع ق تمر دصملاو قرذووفاقرف قري ظ

 رعاشلالوقو هوو حاهلا نمةروصأا يهويمدلا عجب او

 نوبجما يهذملاو طي رلاو ه ىلا ىف نافرب ضسلاو

 هماع كة سبوالا مول نم سبل نال لال ذب مم ىلاسقي لوجج معءاأم دىاسو رب واهزاهمفانأث عب
 هبرع سدو اد-اوالعس نامءااهم "يمد

1 

 سس



 ه(وأد) « ه(لادلالصف)» عال

 | فلادلا نوفي مهناق بانرلا ىدعالا برغلا مالك رت كص ! اذه بنا! ىف ىوعدلاو
 | مدكسعءا.عدأ ل عجامو ىلاعت لاه ه تن ماضبأ <ىعدلاو ماعطلا ىفاهنورمسكو بدنلا

 ا نأوهوءازتءالا بر_طاىف' ءاعّدالاو ىوعدلا مسالاو اذكن الفى عمد او مك ءانآ

 ا ةدجال !لثمة.عءدالاو تمداهتىأبا اردلل ناط.لسا تعادنب ونالفن نالفذانأ ل و ود

 نمزاغلالا تح تاطولغالا ل مم هل دوما دنيتسعمأ لاك ةاحاحل اةاعادملاو

 رعاشلال اوقلثم ةمعذأ رعشلا

 تاس اهران* | يانبع ٠ ىرمسا عمت ابصصةسمامكنعادأ

 ؛ : ملةلاف سب رخ 1لافو فومسلا تعي

 ربشلا لع فويدقو ه ريشةوطامقو « رعشلانم سنجف» هاسنخابك ذيجاح
 | رج اوت ديلا برو ةاردهلقأ ل قسأ «  ىرجع وام فوطن « قش هسأر دل

 ةداولاةّرملاةوعدلاو ءاعدهماعو ههنا تو عدو هتمع داو ه.تحصىأانالذ توعدو
 ' تزمه فلالا دعب تءاجااواولاّنأالات هوعدنم ةنالواعدولضأو ةءعدالا دحاو ءاعدلاو
 | مامش انيعدتْت نأ ةثلامثةغل سيفو ني وعدت تنأ ةيزانثةغل «بفو نيع دن تنأ ةأر ملل لوقت
 وعدا عرضا ىف رثي امنيللا ةبعاد و ءاوسلاجرلالثم ن وعدت نتن أ ةعامعلل اوومضأ !نيعلا

 | مضلاب ”ىوع درادااءاممهلوقو هفورسرهدلا ياودو : نيالا ىادعدشد دا ىقوهدوبام

 |لوقو دخلا عمالا هب ملك. الوع دي نماهيف سدا ىأ ت توغدنمودقاسكلا لاق دس ىأ

 ْ واطلق يلام اهلا وءابلا دبش هه هبعادىلا ىصسأ اليفا « جامعلا

 ا انوثمد رالوقللا انيحإلىأ 0 الا وج خال

 ْ ناكاذا تا.غدوذ وتاوغدو ذنالفلاقي (اند )ل جيارمسلا نب ركبر وبأ هنعهاكح اذ دخعملال

 ! ىأ م قالالابلقتاوغداذ و هب ولاه ةبغدو:وغدةداولا درو رلخ أ اذ

 وغداهلسأو ةغدع تو الاقي قمت لع نس هاب ةاةعدو ةنولمم ةئيدرقالخ أ اذ

 | هتيفاد كلذكو هبلعت زوج أ اذا اوفد ءوفدأ خب رخلاتوذد ماقد ) ضوعءاهلاو فددأ

 ْ ْ موقللاقف كعب ريسأب ى أمالسلاوةالصلا هيلع هنأ ث يدا فو دعو أ امهاك> «ة.فدأو
 ْ ِ هيلعدتلا لضم لوسرءادرف هولتقذ هباونهذقدزبلا نمم فدل اديريموفداف هناويهذا موئم

 ٍ نيب د أل عو لاشيو ب اذي دح ١ هرلص يف ىأ ف د لح .رلاَعي ءائغالاروصقمافذلاو لو

 || جاتني ا ليوط ىف دأر' اطوءاوذدرتعو هنذأ ل. قامهذو اد ءانرقلاط ىذلاوهواف دما

 ا ناكمهئال طاونأ ت اذ ىهست اوف دةرصشر صب هنأ ثي دمللا فو ةىظعلا ةرصشأءاوفدلاو
 ا

 ْ ىادتلاو م 07 بهما رجب ا

 اووف مشب هحنإلابرش نمرك أذا قف قدي بكمال بصقلا قد( قد ) اوفا

 ىعفالادكنأو ىوقدوناوةدل ةدقو ة.قدىثنالاو لعف ىلع قد

 ا ميكحمأر با قدا“ ءافس « قءايعح ومسرات الّىلاو

 | ولدا عتبو ةالد:دح اولا عفلانالدلا كلذكو اهب قةسسب ىتااءالدلا ةداوولدلا .(واد)



 © ل اسام ٠١ 2 » (ءانلارواولا تانإل»

 نابةيحداتأو سانا لأ نمكلكؤ تدون مال هلع” نيس فاي ناكاكأل |

 اهغض وما, حدأ راهضد .عض ضومةماعنلا 2 دمونزاوهنب ركب نب هيواغمانب امو ةوحذو | ْ 1

 شع مانعنلا سيلو هيف ض_دت ماهل رب هوجدتانهنال وسد نس لوجف أو هو هنف يوت ىذلا|
 دقو نرخ لدم نددو مد لم ءددواصعلثم ادداهه لاقي بعللاووهالا اددللا . ادد ا

 دشن هي تلع ىأة باردو ةيردوةيردوامرد «4تبردف هدد قكرد نوثلا فركذ| 1

 اولافكلامعتسالا ةرثكلا ةرفذكءاملا فذحي رد الاؤلاهامناو# ىرأ دلاتناوكردأالوعال | ظ ٍْ
 سائلاةارادمو زمولا رت يف هسؤلاوديماردأالورقو هتلعأ أ هتيزداو كي لولب أل :

 اهيراعسي هب ةراد ىهوزومهءريغةبردلا ”ىنمدالا لاه هس هنالملاوةابادم نورس الورم

 لاه عدن :ىأدم_صلا و ار دناتهن ال زومهم .وهديز ونأل امو“ ىيرهتكمأ ذاق دال :

 ىزديالو دصب ارلاف كمهشن 7 ىتسرذا ىتدصقأ دق تنكن اف لطخالا 3

 : ءارغلادشنأو لّختالو ا ش
 ايهاوزفاتازتلا تدتاسهل تسد »٠ قلاقءاطلاىردأال تنك ناك ||

 بالكلاور وثلا فصي ”ىتاسذلا ةغباتلا لا ٠ نزلا ىردللاوأ ||

 دضءلانمىئكيذارطسلاكش ه اهنهأنىردملانةضي رقلالش 3 ١
 لاه اهعمنوكت 221 . هو“! نلانيورق ةلغشاملايب هسصت رو ةاردملا كاذكو | ٠

 رغتمن هل سر اماذاو 7-0 هناك أى ةاردملاكلهت ةفرط|

 وزغلابمودقعا مهن زادوا جاك اوتو اهرعش تحرس ىأنأ راك رداد |

 "ىحايرلا لل ثو نيم لاق ةراغلاو | 1
 ف . رت ناكل  ةقلعم « مار ضرأ نم م اعانألا ل

 ميس لاق ١ عع ل عتفاو لعفت هش أ ىمج ارقام ندعو
 نيعيرالا سأر تزواج دقو « قمءارعملاىرشتاذامو

 هلوتىلاىرالأ ةضوفنم يفاوتلا نال هيت امال

 . نْوْسااةروا دع ىنذفو 5 ىدنأ عت نيسخوشأ

 ىرزءاى”ردتو ل َتاَرْغ ا ىرتأوىرذأ نارتسشك نحارلال وق

 ةمدهمري غلادب ىفاشلاو ندعملا بارتتي رذ نم لعتف أو هو ةمد8+لااذلاب وهام لوالاق ||
 نبءاتلا ىدبخا اشد اذن ىأ ها“ ردت نمل عفت ثلاشلا ديت فا وازذ ام لمتشأ وهوأ]|

 مهلوقو هو تافغا دا اهيلارظنلا5 ةأرملا هده كلذ عم لّتشخأو ندعملا بارت ىرذأ ىنارت نيك لوني |

 الغي علطبام كو أ ىف هنرق نال ل ازغل | سرغص ىلع كالذي” ل دينرل ملغ ىأىر دل !بأجأ|

 نحارلا لاه ةيالعتوسوريصقلا مذضلا لجل ةءاسردلا ( حدد إ) لاطا ذا كلة دعب قدي غأ ظ ٍ

 هبادنلا فرعأ القاسي . هبارد ىشماذالوكع 7

 ءايئيثيسلا ىدج ا نمل دبا: اهسسد لالا قوهواشاةشأ ىأ اهاسد (اسد) 0

 : لالا وهو نالذةاعدمو نالفةوعد فال اسةي فلان ماسعطلا ىلا ةوعدلا . اعد

 ةوعدلا نيب ”ىغ دنالف لاني بسنلا ىف ةرسكلاا ةوغدلاو ماسعطلا ىلاءاعدلا نو ديرير دسم ||

 حاد َك ١1١5



 «(احدا) « « (لادلا لدذ) قف
 - حم محل 2 مم اص صصص سمح

 * .+ 0 ةغانشلالوقهنمو هكلحأ أو هءلع ف أ ىأرهدلا هلع تح >ادأ]
 ادب قص نش ىذلااهلع ىنخأ »« اولتحا اهله ىضأوءالخ تضأ |[

 تطغساذا كلذو تام أ ارش ىوذت موكا اتوخ ( ىرخ تدفأ هلعتنخأو 0 ْ
 همو تطقد اذا كلذكو توقأدود #ءاوخرادلا توخو هل متوخأو اهثو:فرطت0و | ١
 : اهشورع ىلع ةءواغ ىهذىلاهت لاه اك ةطقاسل[ةيو ةمااخ ىأ ةيواش م توب كلبة ىلاعت هلوق أ ْ

 | دالولا دنع اهنوجالش ىأىوشلاضيأ تيوخوةأرما توضوانهذوقس ىل_ءةسطقاسىأ |
 نهلهسلانطنلا”ىوملاو.ماعط ىهواسهاك أنةيوخاهل تاعاذاةنوحتاهاتن وتو
 نعهساطب ىفاج اذ اةيوذكريعبلا كوخو توسل: اودلنادسعوبأ ىحو لعق ىل_ءنضرالا | :

 تو ,وداضبأ لابو هيج انس لسرأ اذار الفلا هدو هم ىف لجرلا كلذكو هكورب ف ضرالا |||
 بءغءالتاماذاموصأا | !

 ِ ترة كنا مح وم اريعبلا نم ىأدلا“ ( ىأدإل (لرمن)

 2 بشلا فص لاو ةنأدنب اتارغلل لمق هنمو أ[

 تاب هبركو ىف شسشعو ه ةنأدنازعرسلاتيأرالو أ
 || نسارلا ل غن "0 فدأدلا عجو كن رصتلابتايأ دىلع عميد أ ا
 1 ايطخلا ص رفا ف اةثلا ضع ى. ايثداافاظلاابنم”ضعب 1
 1 تثذلالاقد ت تيأدىف ةغلداثو أدو تود لثمهتلتخاذ ايده ىأد "شلل ثءاددي زو أ

 ا ة.ااولاربطبنأ ليقدار طعامدلا (فد) ودأب لةمدل_ةكىأهذخأ !لازغلل ىادنأ]|
 7. بوسعي ىلءوأ ةايدىلع « بوةءلااهطرقفو>تأك - زحارلالاه ةاندأ] 1
 هقرو نم حرذمام هبشأ اذا ثمرلا ىيدأوا-متابن ىدلا لك اذا ةلوعفم ىلع ةب دم ضرأو |||

 | تذو لعااتدلاو ىبذلا ةريثكت اندمو ةيبدمضرأو لك وِبو ىرينأ لسيد نمودو ىبدلا |||
 ا سدقلاويمالاه ةءاند ةسارلا علا اكتساب

 5 ردغاا ىف ةسو.ةمريطللا نم ٠ ' ةءايد تلق تربد ناو 1

 لاقي ءاظلا ىسدلا 006 3 ةرثكلا ىف ىذلاكلاسعءاج اذا بدي دي تالفءاجلار ءالاباأ| ١

 ْ عهدنا كه سداح لءللا ىجاندو ىردتو لمالا ىجدأ اذكو ةدجا دل اوان دوج دير امد ٍ

 هتمولاه ةلظلا نموهسداوئ: لكس دلو عامنا للا اجد ”ىنمصالا لاق ةاممد |
 |١ دنادلاةرتقىهو"“ مخل ان ةمحد عم ىجدلاو م سلو ىوقىأ مال_تال اا دمسها 2

 ١ ذاهتيساد لاقي ةا رادملاةاجادملاو ضفشلاهبدارب هناك اذ ُسدعىنا هناواشت أ ةلظأاو | ١

 را باص أ نباسنعقلاه ةوادعلا هترتاسءلناكه ب رادإأ]
 | 20 اوتلعامالامهلاعأ ناو «٠ هيحاصءاضغبلا ىلع ىجاديلك 'آ

 |اوح دئشلا توحد (د) ءانرالاوةدثلانبعنملااضيأةاجادملاّن أور عو ارك ذو ||
 | ضرألا هسو نع ىصخاراملااس دوانهطس ىأاهاحد كاد دعي ضرالاو ىلاعهلفا لاه هتاسد |||

 ال هين تومان :
 : ادا واوح دوس دب مس رفلا ل اَهد وهمراىأهسداو ىدملادعب زوما, بءالا لاقيو كم 1

 ١ ا "ىلكلا ةفملش نب ةمح دوهرتسكلابةمحدواريثك شرالا نع هكرذس عضربال امهرهر دن ىئر ١ ه) 7 ال



 2 ءانخ]# ه(ءايلاوواؤلا بانا
 كنم"ىل> انأ تاقفتنأو تءجيو تدل عف ىلع امساهتلعحاذاو عملو نئت مار دسم | ا

 ءال_هناو كئابلس مزلأ هنفتولخ اذا كالزغمىأ كامل ىنق أك والخ لثملا فو كنم*ىربىأ |||
 اهنعىلذيواهلاةعنم قلطت ةقانا.لفناو هينئشال ناك اضيأءالحللاو ًاضوتلادودسمم أ

 داو ىلءىرخأ عمفطعت ةقانلا ةيلقناو قال_لطلا نعدب انك ةيلخ تنأةأرمال لاسقيو

 رعاشلا ل وق ه:مو انو ةدحاوب تيبلا لهأ ىلذيو هيلعن ار دم دحاو

 ةفرط لوق هنمو ةمظعلا ةئمةسا !ضيأ ةملقلا و ه دوعصلاو ةئلفنانيلاهلا|
 |لدلا تءاشيأ ةملطاو لاخىأ اذكنمول انآ لوقتو هدد نمفماونااننيفسانالسخأ

 / اهب نتا ديزالخ ىناج لوة تركو اه دعناف ب صاتو اهب تسب ةلكالخو هنق لسعت ىذلا |
 أ ديز ال2 تلقاذاوديز نم ىنءاجن ءالخ تاق كن" لعافلا بفرعضتو العفانهتله اذا |
 امأو فاضمردهم مهضعب دنءواشاح لزج رب فرح نوصل ضع د :ءىهف تررخ |
 ةهمالاام دعب نوكتالالخّال اديز الخام نواح لوق:بصنلاالااهدعب اهفنوكيالفالخام د

 مهاوقو ديز نءنيلاخ ديرتديز نم مه واخ ىأديزولذ ىنواج تاق كاك دصءاهعم ىهواسهل |

 نب ةوالخوهو عصنأن مناسوبأ والو ملا كضطقسو ترذع أى أ مذ لالخد اذكلعفا|
 || ىءانركذدقو هنم١ ى ربىأ ةو الخ نب لي اف ىهال اذه نمانأ لثملا فو عصشأ نب ركب نب عيبنم ظ

 ىذا لاحرلا نم ىلاحللا "مسالا لاقو شل فال وه وهلا نم ىل اللا ”ىلختاو ميل باو

 ةيلالتانورةلاو لاق «ىلاحلا ابني نأ ىسرععممأو « سقلا صال دن أو هل ةوزال
 ىفالخو دمعلثملا ىفءاجو ةالخ ةدد-اولا شسدشحلا نمسطرلااروصّقم ىلاتاو ىا اوما مد 1

 ىلانا تيا لوقتو هيدي ف ىف_خو ل-ةنالو بوةعي لاق ىغهنيدوبععم هنأ ىأ هيدي |[
[ 

 ا نول او عطقي ىأ ىلفسلاو ىلا وا تززسب اذا اهبلخ ا ىئباد تيلخ تكس لا د

 ورعونأ لاه اهالخرثكىأ ضرالا تاخأو هنوعطتي و ىل_ ها نول نيذلا نولاهلناو |

 سوأنينعمتس ددنأو ىععىلخأوئذلاكلالخا]]
 . اندسو تول اانل يل ؟مآتوا!نم « اهلظح لئامقا!ىنأي لهلذاعأ ْ

 | تول ىأ تءلخ أوه هما نأ هلأس ىأ ملحم هالذتساو املا هتفداص ناكل !تءلخأو أ
 >1. "ييتسلا كلامني ىتع لاق . ىذعتالو ىتعت ىرغ تشو |

 قال دنع تيهتسافت لاف ٠ نيألفىللثادلاعمتتأ
 | هدع تءاخو تغّرفت تلو هتكران لجرل' تيلاخو هنء تول_تىأ ماعطلا نءتملخ أو أل]

 ْ , رعاشلالاه ايل هيأرو نمو هفدل ستان وألا

 دوضااولسالسلان يأ ٠ الخم كارآ ىلم ؛
 ' ديدحلاكطيشيسلمأ . مكشرأبديدحلا الغأ

 هقاذم يف هءلع ىخ أو ريسكلاب هيلع نش دقو ةينخ ةلكو نخ مالكو نس دفلا انما (انخ)
 برودوبأ لاق شخ اذا

 توحرذخقلاّنارخلالوعب * اوطشتالوىلءونةتالف



 !ء[الحا# : اه (ءاذنا لصف 4

 |( اننخ) زمهلاب تألف لقتالواذك ىلا ت.ططقو ساذلا باهت رتنطتت لاقي هتزوامغأ
 «ىدغسلا لاه ىظخ لةتالوزئتكا ىو دجلاظخأ

 ركراوكالاىلعءاتسأو ٠ تاظاغنجاوملاكباهر ْ
 سدقل اوما لاق لس هنالصأب زاتكم اا سب لاقيدقوأ

 رغلاهيدعاس ىل_ء”بكأ ٠ ام اناطناتنتماهل
 تاطقستناكى لا فاالاد :رف انظخ دار لاق و افافذ-انونلا فذفغ ناناظخدارأ |
 اضع هضعب هل بكر ىذلا كيرا اهناوطفتاو ءانل تكره دحا اولا نكات !!عاتجال | 1
 هوزكملا هممسأو هيدقناذاهبى اننخواشح اف ناكاذان ايظنخ جبر لاقي تيكن نبا لاق | 1

 دادضالا نموهو هن رهط اضبأ هتف هنقكهضخ ا ءشلا تدهخ ”يمصالا ف 2 1
 ةمقلعلاب يترجم كأنوقاغثأ مّريجرخ أ اذارأفلار املا قخلاقيلشستةيصونأو |

 نكرم بادمو ذقدو ند افخ ه اع "اك تهقافنأ م نها فخ امرففسي|

 رعاشلا لاه نا ىفامحلا "ىيممالا لاه هتقكو وهترتسشلا تيفخأو |
 ةمفش هيلة نا نمندباا ف قناة فايا ؤانمت لاند رثأ اهب ىفاخلا نم" سخيالو|
 فان ىلزوخ ة>ئثو ناندسأمامهو ةءا-دوسأ مهلوفك ة ف دوس أمهلوقو سمو ما ىأ |

 أ تكوون ترف تناك ةدكرلكو تيكللانبا لاهةنك رلااضنأ ةمفلناو اءافخ ىلع عمو |
 ىنو ترهاظأو تبر |!ممالدسعوب 5 لاهو ةمفخ ىهفاهولثأ واهورذح مث تنفدنا تح أ 3

 أسلاك وبوتءيلاق مالا مضو ىأءافلنا حرباشي أ لاقيو دود عءافخ ىطرثالاه.اع |
 ظ اذاامنال ضرالاهئاورتأوانهتوص ىذياهر“ اسنس-اهانفش: ارم منسدح داَبرعلا | ا

 | اهتطورثأ نكسةواطملا ةبراقم تناك اذاواسع :رف> ىلع كلذ ”لدتوصا١ةمخر تناك

 أ تاع درلان ودام ىفاوذنا "مسالا لاق اك اروأواف ادرأاهاّنأ ىل_ءكلذ“لدصرالا ف[

 طا لهأ ةغلىف ىف مر وعلا نس ةبلقلاناودام ضع. نمفااولتاواذملامةقم نمرشعلا |

 ا نع قطواوفنوةقوبلا اخو تءف:ثا لقتالو تيراوف ىأ ك نمت فضتساو نهاوعلا |
 أ ضرمولاوهف ضارتع ا سيلو نكس خالدلق عا ناف مبغلا جا وفا تعم ا ,عضأ عم ملاذا |
 ةاق.ةءلاوهف الا عشوانسيذخأ,نأريغنمءامسلا طسوملا اولا ىف لاطةنساو مغلا قنا 1
 ةفشلالاو نافكالا جرس هنالشادنا ا ىئتاو هتجرضسا ىأ'وثلا تيفو
 | نوحرببال منا راموق مب ترهكلل لاه ءاق_ىلا ىل_ءقملت امنالء اذخ دحاولا اوةيسكألا|

 امرا ١

 بدستوزبغ مهام ةمذخأو 3 فصماوأ توا سال أ كل: ىفذ

 أ ىااهءانش اهنعليزأ ىأاهفح ا رقيو اةخاد اكسس أ ة:[ةعاسااّناىلاعت هوقو
 | تولوا واخ واع ئشل الخ ( الخ ٠ هوكشباع هتاز أىأةئيكش أ مهلوةكرهواه ءاطغأ

 | ىلاعت هلا لاق ولخ ىف هعمتعقجا اذاهبلا تولخو هيت ر ط٠ىأهنتواحو ءالخو ةوأخ هب

 | ىلامتدل وقو هتلاىلا ىرانمن نم لافاكع م ىنععانه ىلا لاسقيو ممنطامث ىلا ولثاذاو ْ
 | هتلعحاذاءاربىأ“ هال فمان [لوتو لسرأو نمو ارذت اهنالخالا ةتأن مناوأ
 011101 اش

 اردصم

 سس ا



 فوزذ#ىفابذتثأالو ىتع 0 7 ا

 نيالامو ناهو”لذ ىأان از زن نايل انعوم زد قع وستة ئ رضاك تناالوىاأ

 ٠ دسللاه مول

 : ؟لجالا هن ”ريلاءاهزخاو ىتلاىفاهنبذكتالنأريغ ْ
 هيا 0 رخاضيأ ىزخ نرجو هب , :رخأ نأ تهركو هب زخأهتي زف: نالفىنازاخ< قاسكلالاغأ 5

 رب رج لاق .اب اب زخةأسماوادازخن موقون إب زخو هفاصتسا ىأأ أ

 عئاضنايزخزي يكلا ىذنياريغو « انترفيغ همحيل ىجتاو |
 |[تنمكلال اه حوزوأ درف ىأاك زو اسخ لاقي 10 3 تينملابعا راد فووأ

 اهلالخةعنامفاك زوأاسخ . : لقنال مغ اذان لراجأكم

 [نالف ىناشاخو امش ةأر او نامشخ وهف فاش أ ةمشخ ىدن لج راوثخ(ىثخا|

 | نمىنخ أ ناكملا ادهو هنم ةيشخ ةش أ تنك أد ربع ىلأ ن عرس كلاب هيسشنخا هتيشفن |

 أ رعاشاالوقو افوخدش دشأىألاذأ

 ا دمت ىلا عمناشللا نكس ه ىدهلا ع.” نمّنأبت شخ دتاو ' 1
 | انهركءائعمشفشالا لاه ١ ارفكوان اءغطامهقهر نأ انشقت ىلاعت هلوقو تاعمانعءاولا |

 ىلا ىمدالال اه بتذلا ىعيته ابحلايةلاو ذ "رشح لاشي هفوخ ىأةسشختءاشتنو | 1

 أةعومالا د ىتشو ناظر مرارخ "مس «نجارلا لاو سداملاوهو ىثلنا لم لمعف ىلع |

 |ةدحاو ةيصمللا «ىمخ ]) تغشحأ اذاوثضتنهلضفلا تش ثخ لاَمرَمْلا ن نمفشلاوشغا ||

 اراطكيلةدسخ عمسأ لو مذلان ةصخ تدعم ةداسعوت وأ لافريسكلانةمضخلا كلذكو ىصخلا 1

 | نايم او ناد_ثيبلاناتيسطاورعوأ لاقو دخولا ىخ اولَوتم لو هامصخ تعمنو |[
 | ددخيو ناتشينلا امهيفناتللا نان دللا |

 إ لح اتم ةقزوجيفالا »َ لدادتلا نم هدصخ د"

 ْ برعلا نمةأ يما تااهو ةضيسلاةمسخلا”ىومالا ناتللظنح هيفدارأ |

 ا .تلمب دم تباراذل د: .ةففضؤك يكل ل١0 :
 | نايلأ تلقتينل اذا ةيلالا كل ذكسسرءانل اهقدلن لو نامسخ تاق تذل ذا ىصخ محجادأ

ٍ 
| 

| 

 ظ

 ظ

 كبلات ربلاقي هينصخ تالساذ ادودءاصخ ل مغلا تيصخ ييتاردألا امهوءاتلاهقفتلوأ 0

 37 | الجروح هرشش لاه ءاصانان مالا
 ٍْ رعم ل فعلا مراوءاصحللاث دس و ةرح ضدرب ناعبش اهل ازيزعب

 ظ مضلابةوطللا (اسغ )ا ىمهخن عامقلا عضومو ةهو نادصخ عيب اوى لجرلاو |

 | ةرملا مثلا .ةوطحلااو اطخ ريثكسلاو تاوامخو تاوطخو تاوطخ :هلقلا عبو نين دل نيبأم

 سدقلاو الاه ءاكروةوكر لثم* انهو كيرزملا تاريخ خلونا 0
 نطمداووءاطخداوف ه ءايظلا ثوكتايثواهل 1

 1 كنع ىنطخ لا ةيءوينلا هنع عفد أ وسلا هنع ىلخ ناناللاوعداذا ءاعدلا قمسهلوةو أ

 ْ اذا هتططتو وططع نأ ىلعه_ةلجاذا ىريغ تدطنأو قع تمطتشاو توطخو اسأدأ|

 1 حاضص اللول
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 تب اة ييييس يسسسهسشن:سمس

دو ىلاعت هوقو ىردأ الر دأالا ولاه |
 ْ ب رضينا ىهتديالهقئاَنا ىلا هت اوقو ءاض نو. 

تلشندامناو ىتنالا ورك دان وكت ةمحلاو ق.ةسال ىالثم |
 ْ ةطبكسنج نمدحاونالءاهلا ه

ةبح يل ءامج تيأر برعلا نع ىور دق هنأ ىعةحاحدو
 10 'ةسبح نالذو يثنأ لعارك ذأ 

 اويحلاو ةيلالك أبو و" يمفالا ددنأو تايم ارك ةتويلاو "ىوبحةء-ىاةءنلاو |

لاو لعافوهو تابلت حاصىواملاو
ج تاقتيئئاذا وكبضاناورطااروطةماد

 نايب

ءايملا وءايدتسمالا ذو د6ءاملاو ةمزالوهغةكرحلاّالءاسل ا نييتف
 | عجاوةقانلامسراشي 

ةادحم ضرأو نانو لا فال ناوزملاو 'ىمدالانعةسمحأ
 ال ناداكح اشأتا ودثو

 | م.اقنال تبوني هيغد |[ مغ ديلا هئاول جي مساةوبحو تايحتاذأ جالا
او هجولاا.هلاو لغفلاه جو ىلعال عوضوم لت ع

 || ىلكلاب انج نيريهز لاه الا ةيصل

 و هيمملاالاهيتلندق ع ىتغلا لانآم لكاو ْ

 , بركيدعمنيورع لاق ةمزالءاهلاوتلءلفناهنالت عد امناو
 دن هتسحت ىلعزينأ * . ىقح نامعنا|ىلا هيربسأ

 ||| هقكاللاىأبوقمي لاف هقتابصتلاو هقاككلمىأ هقلا كاسح لاقيو مكبلم ىلع ىأ

 لف ىلع رغم وغناكناةرظتيخنآايشال ف قجا مسا لكو ةسترلاو يضل حرا
 ٠ .!/انينبم كاكناو "نأ ىوح ًاريغصت فو ء*اطعربغصتىف ىطعكلوةوهغ ماللا هنمتفذ_

”ننمهلوقو ىحيامج نم ىحم كلوقودغ تنيث لعف ىلع
 1 ا تعثو ليقأو له انعم ةالصلا ىلع 

 ||| مساوهو ديرثلا ىلع يجب وقت برعلاو لجاو ,تءل لمقام اهليقامت وكسوامن وكسلءابلا

تيحاحو ماللا بابىف لوح اند دقو مالا لعمل
 1 ,باكلارخآىفن .وبكم 

 | بولا ألا تأبخنماجالزمهلااهلصأو :بحلاةيبانا بخ 62 لسن )

 ا | انتمونع لغزو رعشنمنوكيالو فوصوأر دنمةيبخالا د اوءابيناوانهز مه تك

يضتساو تدب وهفكلذ قوفامو ثالث وأ |
تمخأو هيفاشلخ دومانيست ىأء ابحت ان

 الإ "ايلا 

نخ وةيبضتلا كاذكو هتلع اذا هت رقو
بخأو تئفط ىأا او, تويرانل !ت

 00 ىنخا) ان اهي

سالع أو شلح لت مءاشخ | عمل او رقبلا لنا |
 أارقبلا قخ لوقت ردا خلاب ىنلناو ة

ةاجوجخ ىتئالاو ل ءومفوهو نيلجرلا لإ واما ل_برلا ىبوميللا (ىبخ]) اينخىتعا
 | 

ت دوو تدخو لئمتءرشأ ىأ ىدؤَت ةقانل تدع ىدخ]
 ال يعارلا لاه قععهلك

لاو ىدذتةءابملا عب 1 0/772
 ْ ١ دعىرغ

براض رهمهلرقعرا.ذفةناضالااهةس نإ ربط نونا ةءانمملا عب ربصتانغاو
 أ! ادي ز

/ىذخو ىت راسااوذخ ودعئتلااذخ ماذخ
 ةنيفاوذخ ن ذأ لاشي ثم رمكلا

| ٌْ 

ق نذالا :.ثرتديلا ىأءاوذدتا نانالل لابقب و ئذالا
 1 2 :موقوج#ل اوغااونأ لا

 ما.عللا تالصو ىضالا اند * اكءاوذخلا ب ودكسأر
1 , 

 || سلجتاف ةيبارعالل قو زا ميةقو تعش تي ذطتساو "هلقب ىهو ةايلءاو ذاك

 ا (اخ) زو! ونخستال برهلا لإةفزم ولا هنمفزعتبل اذ سا ل اوةتفدكديز ىأ

صالاو ذ لاو رهثو هساس او زخم وار زم هانز |
 ١ اطل : ع..

000 
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 : انارهجو انين تر قنا سادس « تانيا ةوحلاءايطظ نمةسظوأ ٠ ا
 ىأىَوحتو هملع ل ؟ىأ ئشلا لعاكوتحاو هلة ءهاوش-اوهعج ىأاسخ هي ودعماوجو أ ّ
 ريغصتو ةرفصو داوسهيرضخ - الانا ذا ىوح اريعبو ةملسا تحت لاني را دتسداو عمجتا 1

 ىحأر عنب ىسضعلاق م غدآ: نم ةسةلفاوةاتخاو دومسسأ لاف ن نمةغا قوس أ ىوحأ | |[

 ١ 1 اواو ىوح 5 نم ضخ هلال "مه فرصلا ذعزابولووهأطخأ هيوبيس اه فرصف ا

 تاقلاذ_هزاحولو هب ؤسس لاق و.ح ا اولاقاك < ىىسأ ءالعلاّنب ورسعوبأ لاقو اوفرصفأ ١

 ريغست ف لوقتو باوصل او ساسقلاوهاذه هيوديس لاه .”ىنأ سنون لافو ”ىطعءاطعف ال
 نهم فذ كاف رغغصتلا ان ولوأ تآايش الث هسف عقتجا مسا لكن اذن هاب :ىحي ىو ْ 1

 لوقتو ةيمح ةسحريغصت ىف لوقت ّن وثالث نعم ريغصتلا ءاننوارقأ نكسب )ناقة دحاو | ا

 عمت لارط ناكو لو مسالا طسو ىفا منال كلذ تلقا ت ان غرب بسب وب ريغصتف |
 (( اي ل ”ىعصالا نع ةءاوس ةدححاولا بئذلا نول هبشيتينةاكملا لاثم*اولساو نهب ظ ْ
 عجلاو ناممو ىاسسم ل وةنةامكما نملءفمالاو تلاد دض”ىلاوت ,وملاه_ضةاسحا | | 1

 "جاما ذاىرت دقو # حاملا لاق ةامحلا عحرسكسلا“ى لاَنأ اوعزو ىباصحملا | 1

 ةمزال كرمان ال رثك ؟ماعدالاو اضيأ ىح ريا برعلاءاسح داو ىلعاو ||
 قوملا ى حي نأ ىلع رداستب كلذ سل ىاعت هلوقك مغدت مةمزال كرطلا نوح: اذاكأ 1

 اومح مهبافل اوتو تيمحتسا|مح أ هنم تدمحديزويأ لاهو هن نع ”ىتح نم ىحيو ار قيد | د
 ءاملا ةكرحو ةنك اسواولاّن النيك اسلاءاقتلالءاسلا تهدي د ويدس لاقت اوسخ لاق اك | ٍ

 ءاملا تعضو تدك اهملع قل مضلاءاملا ردت لو مضأ !ىلااو مرض تلازاكتلازدسق | ٠

 رعاشلال اه وا ولال جال ةمقابلا |

 ارصعأر هدلانماًونامام دعبازو مح م نمهكسراوغيهاطتنساك 1 |
 ع رُغم نبالاه ماغدالا هيلع ناك ام ىلع دك ريدا

 هماجلاامضس تدع ه ايه صب اومع
 ارو شع هه سرا وان ةمشاوملا تنسحاذاموقلا انس ور سمو لاك 71

 ىأموةااامحأو داواهل تري داكسحإالةيسحتو ىب ىهف اهدإو ىحاذا ةقاثلا تدححأو | ا

 ءابصتساوةيصخاهتدجو ىأ اهتيبحأت ضرالاتنئأدستو بصمت اوهو امل !ىفاوراصأ
 تمعتسا لم تدصصتسا هل صأو ةدحاوءاس تتسا لاقيو ءاسملان م عع هنماصتما و ْ ٍ

 (ملالا_ةئتسا تمعتسل اؤلاه كت معك اولاقفءاسحلا ىلءاتكرحاوقلأو ىلوالاءانيلا اولعأف ||
 | افلا يلقتىلو "ال !ءابملاا نال نينك انسلاءاقتلالتفذج هيوينسلاه داو زاابهلع تاخد |

 1 وا :نألاقو مهمالك قرثكشنح كلذاواءفاغاو لاه اوك رمل | |

 عيبتسيا داولاه 5 7 .ىحداول علو ىهقاسن و ها ولاه اذااهو درا كلذ تةذخ ولا هنالنينك الا ||

 طاره زاب اله غل نيءاسو مية ةغلةدحاوءاس ىعتس ا ٌسفشالانسحلاوبأ اهوا ْ ا

 || نولوعيدتي وجو تيا أ اولاف مسمن ىرتالأ هتسعاواعي ل التعم همالعض وم نأكا امّنال ْ ا

 ايةملكلا هذول مهلامعتسا ةرثكلا امللا وف ذحافاد مالا لتعت لا نيعلانيوأعبت تعبر تف ١



 [نالفنءارامذ عدو ان[ ىمحا نالف لاق. هلءذتنأ فن اوراعءالخادو هنمتفنأ اذا
 ْ تفتح ااذا ىئبض ىلع ثماسو اهّدلو نء ىت ات نم و رضلا لأمي ءاوه ودام اخت هنع تم ءاح .و

 دأك أن مؤ ةمةم مل نم 5 مهلاو هود مهفامضأ ىلعأ وماح رغاشلا لاه هل

 ددللاقادكلاىَعَو حدث ئاكااموفاحيرؤنتلاو ا تك نابلاىز

 | ودلال“ لاشي و زم ىئ وهالاو تضع ًءرس كل انه لع تيجو ىنععاه وجو سعت |

 ا | ىأساسْلا ءاماسحتو هش لاش الو م ءويفراما اق ريدا تنس أو كلءاد- ما

 ظ ةضورف صب لاقو حمي رلا بيط تبن جفا ةونحلا (انح آل هوبذتجاذهوتول|
 اهرامرح نمو اهتونسرون نم :» اهلوس نئادملا طامأّن اكو |

 :- هئموه_اسوع امضي أى :لكونحو بدَمااو حىسلا ءانح أ دحاوريسكلاب وذمللاو
 | اوقوءانعالا لثم بناوللا ىو ءانحالا دجاووذطلاو عضوم مس ااضيأونحلاولدحلا

 لاه شطلاو ةفخ تاريطلايدا رواغلش وامام أو الاعموانيعةمحا ونىأ لري طءانخأ رحزا

 0( تام كنا 3 ناعاولرعط» ءاّنح اوجدز |تلَقف ديسأ
 دنحو ىلع تينحو زههلاب ا, فروك ذمءانحلاو "”ىسقلا' زم 3 ب حهنال» :

 ةئاسكلاددنأو كيوتو هفطد وعلا |

 ْ ايدنهلاهزوجدملولا قد » اضحناي:ةلاونح قدب
 ْ | ءاونحو*امنحتأ ا .الرهظلا نح السرو ضاعتلا نم دسار هقد. لوس نيغالا نيب عما لاق
 | هيلع توتو كسلع مهةَدْأ ىأك لع اولض سانلا ىنح انالفو باديدح ااهرهظ ىف ىأ
 وذ مولع تن ذقوو_.ادمب حت لواهدلو ىلع تاق ذا ةبناسأ ماو تقاطع ىأ

 ا ماليش ولاد :رقملا كل ذكوءانخاهيوناخ ىهق ل عقلا تتش ل اذاون هت ةحمتلا تا واونح

 : رعاشلا لاق نحت لثمفطعت ىأ هلع تو ةدقن برغل اددغ

 َ اهنمهتتنأوا منحت فدكو » قوهلا يعالنمسفثلا كاع خت

 «(اوح)) .فيفتتلابةينحتة د حاولا ,دوالا ف ظاعم ىناهتاوف طعنا ىأ وذل نغاوأأا
 1 ردي مول” هلع بهو نيرغع لاق ذيودلا ىفوربعبلا مانسلوحرا ديوث حم ءاسك ةيوخلا
 ا نوكحت ال بوملاو اانا اهلءااوحلات .أو لبسو هرلع هللا ىلَض ىنلا باص ارز

 خذ :هلك نط.لاءأب واحو نطنل ادب واحو نطدلاةبوحو اهزيغلنوكتدقدب وسلاو لامعلل !

 براّقعلاَو .ةئوأ ىاقالا قرقن 5 هلانواحيق بلا ق.قنَن 5 رغاشلا لاق ْ

 وءاعتالا ىهواناؤ حدب وملا عبو نللا عب « هي واحلا ىف ةقمسولا لم هزخ لاهو

 ف زوم ستر هلا ارخلاو ةتواسللا عج كا ذكو لعاوذ ىلءواوح ءانوامللا ْ

 ىعسالا لاقو ديدحلا'[دصلئنةتمكلا طلاخم نولةؤاو ربولانمىشوةيوحالا عداد ||

 برعلا ضءدو لاقءاووحاىوو<سرفلاىووادقلاقنت داوسلاىلا برضت ره ةومللا |

 |نزو ىل_«ءاوونحا وو ىووا"ىبودالا كحو ءاوبوحا ىواوي ىواوالوشي
 0و ايم ب د د هاجم كوعرا |

ٍ 



 نىو___ةاخل» «(ااوواؤلا باب
 ظ هرمتاماذانيعلاهيىلق ه هرتقممي ركلاجارستلا |

 | لاق ةوالحواحي ىنيءىفو ينس نالفالح كلذكو نيعلاب ىلحي ءملاو بولا نماذبيهو
 تاذتراصىاةأرلات لخاضي أ لاقيو فلاب ىىفال وريسكسلاب يع ىل مسالا[

 ةيلحت لجرلا تبلحو ىل# فس هنمو ةماحتاهتمل-و لاو ةو سنو ةملاجو ةملح ىهذىلح
 اولاع ارو اولد هله ماعطأ | تءادحو هب اصنيعيفئشاا تيلح و هتبا»تفصو يأ اِضيأ /

 ةدولسان م هداصتسا لاقي أم ةوالخلا نمهالكساو نومه رسلاماو زمه قب وسل تأ الح

 هنماك الو ةدئافريبكه نم دغتن ل ىأ ل اطب هنمىل< ل مهلوقو هينيزت ىأ ىلا ىلتتو
 تكلا لاق رمصق:و دم لك ٌوتىتلا اواخلاو ديلا عمالا |

 اهدنادث اه ءاولسزتعت 2# هثداو-ىرأر هد ترم , ٌْ '

 انفقلا طسو ىلع أ مضل اءاسغتلا ةو الح ىلع ن الف عقوو تنث تلات ى لاسم ىلع ىوال سل اوأ

 ١ ترصقتمعم ذاوتددمتحتف اذ اهلا اوال ان#ةلا ىوال ىلع ءالَدكو |

 | ناك اتمحأو برقيالرولغءىأ لعن يلع وحى انهو هنعتعفداذاةبابسهشتمجا]|
 | لاه ناوجىحلا ةينئنإف فا سكلا عمسو هلوسراو هلال بحال ثب دس !يفو ىج هياعج | ١
 ةاجو لوعفم ىعع لعق ىلع ربدلا ”يج- ”ىراصنالا تبان نب مصاعل لمقو نايج هجولاوأ 5

 ءاجالامينخالاو بالا لثمح وزلا لبق نما لكو .هذهريغاهيفةغلإل اهجوزمأ ةأرملا |||
 ا م

ْ 
 أ 1

 أ
 ا

ْ 
: 

 ْ يملا ةنك اسءمحو بأ ل ثم محو وب أل ءوج وافق لثماجَت اغا ع راهذو اهسنمهدحاو
 : ) 5 دشنأو ءاّرفلا نعةزوموم

 ْ اهراعواهو ىنانذ 0 اهرادديدإ ب اوبل تاق
 لصأو هلك اذه عمج : رهصأاو نا.>الا مهف ةأرانا لق نمئش لكو زمهلا ل اركي اهج ىو 2 ا
 نوكتالىتلاءامسالا نموجّنأ حالا ىفانزكذ دقو .ءانآ ل ثمءامجأ عجن الكي رحتلاب وج مح
 وج اهل ىفأمعزتو ىتنكام ىه» فش م لجر ل اها درةمرعشلا قءاج دقو ةفاضمالاة دحوم

 ضرعيف نامل |نا:.ءللااه_هو ناناج سرفلا قاسوو ”ىمدالا لاه ىياسلا ل ضعتاجلاو ||

 لبالا نمل دقلاىاجلاو تاوج عجلاونطاب و رهاظنم نتيمعلا حس نإ رتقاسلا ||
 دقف,داو دلو مقلا ذاءاّرغل] لاف ماجالو هل .بوالو ىلا هلوق هنو مه دنع هئكم لاط ذأ | 5

 هلامشو كبنس#ا!نيع نعام ناتمماملاو نع سم نم عنجالوربو هز جالو بكربالف ءرهطظ ىجح ظ
 هلأ واه رضو اهعمب درشعأ اةجحو « رب رضلا س ماسجلا تاج و جاسدقلا لاه هيلوأمو ا هتزوح محى أابج ا أحن الفو ةيءاحوتاج عه أو رامذلا اس لم ةقمقلا ىتاج نالفو أ

 ْ اهتروسلوأس اكلاابجو ديدشتلابقةمظعم ىصوّرملا ةجامتأو ضوعءاهلاو ىحو أو جسأ
 1 : ددنيو هنروسإلالاةوجو
 مالاةَوَج مكلاوكبشأ « انمضمكدعي تلز نلخام 0
 رعاشلالوقامأو ,ءانتخا ماعطلا نبت دقحاو وهو ةءجس ماعطلا ضيرملا مح |

 ل يللا ا دلل هوب م
 اه.عو ديدشلاب اد كح نعت ءحو نرعلا ضعبلةْغل ىهو ل مالا ىلعهج رخأاباف ا

| 

1 0 

 ل1 ا ا وا مرمر



 دمك 1 دعو دم اع 5454

 ١ تي يس أ

 قح هئملوقت للا عجو ةوةلسا
 زن ندعي شي هيلاوفحر دوفحمو هذ لجرا

 ا ليا

 0000 ا لالا هلصأو قحا دورا زااوتماوأ ص ر

 |ط 1 ب ىئانقلا#ل زن ناك اذكر راماذاذاهابقامار روتكمءاهرخآر اصف

 || ىلا فمغد 2 ءاىلوالاواولا تيلق لوعفوهو قريه كلاو نيئك اسلا عاقجالءاسملا

 | توكحوةباكح مالكلا هع تاكح 0 ىع) رازالا ثموربهللااطيأوقطاو اهدعب

 | ةهءاشملا ذاك احهلاو هتئيهو له فلثم تاعفاذ ا هتمكااسو ةلعف تءكحو ةدسعو أ هاك ةغا

 ٍ | 9 قانفاةدعسلا تكس او نسباهك اصوات س مثلا دم نالف لاقي
 ا ديز نب ”ىدعءلاه اهتددشو اه وق

 دا ازاو بلص :ىح أ نمقوف رف «٠ مكاطتفدق قاما ٠

 ا هلو اود َن و

 ا اهدو 1: ياوا او عرشلا نع »* 0

 د يا تباسالس بول هوا لضياذا لسا ر«أاملاقدا اح

 ”ىسعشفلاراّرملا لاق
 ىيكهةئاودماراماذارمو » ىقاذموادثءاو-اذاىناف ْ

 ّنهارم ّنهارغص هتان ف ةًأر ما تااق يزااهطعأو ىواط اذ لاقي ىدملا ض.ة:ىواطلاو

 [اهروطأ الاهلثمىاخاماذا * .برؤذوبأل اق امعرةوالح ترهظ أ اذاةأرما تلاتو

 ًارغكلول غب ؟ هن ىلعأبش ةتبهواذاناواواواح لح أنام اذكى نال تدار
 1 ةديعنبةمةلعلاه .ةرحالا

 هلئاق تامذا ارعشلا ىع غلبي *« . ىتقانو ىلحرهواح ألح رالا

 نءىهتثيدا ىو لبر نمامأ ليوأت ىلع ضغ انا لجرالأ ىوربو لان يهالأ ىأ

 اهيريعت ب رعلا تناكو هسسغنا هلنب ار هم نم ل رااذخ أب ناب أناوأذاو نهاكملا نواح

 | هوطاييسلا ارا ىلس ىل1او داب مسا ناولسو. « ايتاني نمناولاذ خبال و ةأ سها تلاه

 أ الع ملغ نم ةييعرسوم ءانلا ناكملءاط ارسكتدقو لوعفوهو ”ىدو ىدلثم
 ا لدرلا ةءلحو مضاسجرو ىيلبو ةسل ل ثم ىلح اههجج ف.سلاةيلخو ريمكلاو مضلابا دسج

 ْ ادسأتاطد ”ىلذهلا لطعملا لاق نمل اةسحانيةدسأ فلا ةنلعو هّيفص

 اعزومنيءارذلاحوبشم ةيلحب « ارذمكنم نون مهن اك
 | تاعجاذا ١ متول-و الح اهبلسأ ةأرملا تيلضو ةءلحأ عمل او ىدنلا سدس لمعذ ىلع”ىلطاو

 |اذاةزالح ل ىرد ص فو ىردصيو ىئيعفورسكسلاب نبع نالذىلتلااقي و ايلخاهل



 57 اان «ايلارداولا ب2

 بعك لاق و اولةعوذ ىأ اد وم و ةيلص ةعطق كملاةاصحو ْ

 2 ”ىوتغلا دعسنبا ٍ

 لياذووفءرملاوءلذاذا « هنأ ناثلان سل انلعلعأو

 لادا هناروع ىلع ةاصح 0# نكت امءرملا ناسلّتاو

 راكحلةزعلااغاو » ىهح مهتمرثك الابت ساو

 نعءاشلال اق عئااودحلاو

 ىةنعذاو باذالب قح * ىتوصح ذاهنافائالأ

 تزمهاذافرا 1١ هو ٠ لَرَ دوءلاعفم ىلءءاضحن او اهترعس ىأرا: ||توضح (علنح)

 رسكلاب ةوظحو ةوظ>-اهجوز دنع ًارملا تءاظس ان 1( لء-فةمىل_ءاض#ك وهنأ

 سراهلاة نبال كسل نيادشنآو .اضيأ ةظحو مضااو
 قوما باعاذارهملا بجودق قلعت لاذ نيبو فاصوأ * ق.ءلطتوأ ةظحالا ىه له[
 اهفةوظااك:ًأطخ أن الود د ةسملا الف ةيظدسال | لثملا فو ىاباظح ىدحاو ىتبظ- ىعو أ

 د:_عءفاصت ةأرملاف ءلصأو ديرتام : ضمد لو دن نأ كا ءا نس: !!ىلادّدوُ نأ لأت الف للطن

 قعد ىظةحاوريمالاد_دذع ىاظس دقو ةفزغمو ةولنس اذ ناك 1ذ1" نفس لس زوال ١

 لصتهمفنكيملاذا او عار ذردقريغص مه فلا ةواناحاو هلع هتلشف ىأ ن الف ىلء هتيظحأو أ
 همانهسةن ايظحو داعنت نامةاوهو نامقات امظح ىدحلثملا فو ريغملانهيظدو هذ

 لاه دماء اطخو تاولظح# ةوافلا عجبو ةنههنم تءاج محةرارمبشلاب فرع نم برضي هما صو

 لاق (انح) هوركملا هعمس أو هيدّدن اذا هب ىلغ :ءكلوق ىف ةغل هب ظن لاقي تيكسلا نبا 2

 نآوهوءاذس ىد< ىحدقو دااءام اود افحلاو ةمفلاو ةوغملا نيب فاح لجر ”ىاسكمل ْ

 نيد فح هناقد .ئاسواهمدك قرئ ودا لك نم ىذلاامافلنالو فخالب ىشعأ

 ه«ىهأ ىف ةياذعلاو ل-ب رلان علا اولا ىف ةغلابملا حلاو افلاو هريغداف>ًاوروصقم ىلا

 ا ع لوقت مساح لثملافو

| 

 : اس ىحا # لئتاس 200 2

 هلا تي ةديوريخ لك نم هتعنماذا اوفحهوفح ار يخ لكن مل->رلا توف 3
 0 |وق هنمو ةعزاذملاو مالكلا ىف ءاصقتسالا» اف-الاو دسعون أ هاك تغلانىأ ةيسصولاب

 ةىركشلاةزاحنب ثرحلا |
 ءافسارهل قيفانناعنول_ةيمقارالاانناوشاّنا 0

 ىنحت نأ سغأ مالا هم هملع هنا , دخلا ىو هر قراو ءذخأ ىف ىدقتسا ىأ ران حأو |

 (ات>) مالكا ىف «.ةءزانو ترام ل-جرلا تفاحدي زوأ 9 للا ىنعتو براوشلا
60 



 همادحاوا '«[ءاخلالسن) 5

 ا نمءانا هناك هنال بهذلا ىساح ن اع دب ىلال لا ةي ناكو هل_همىفهاستو ىدعها ستحاو
 هتكسمأ ةيالص ىلاراص اذا لمرلا نم ضرالا هفشتتامريسكلان ىبسسملاو هموت بهذ
 ءاسملاو راركسلاىهوءاسحالا ىبجلا ع_جبوءاستحالاوهو «برخهتستف لمرلا هنءر وكف

 ءاسبللا دعب عيرأ ةريسم * ىلحر ثلعو يتغلب اذا لامو عضوم

 سوششهملاّنهف هينيسح » اناطملا نمقاتعلاَنأ ىوس
 ْ ىشنحم ضئاملاو اود-اهريسغو ةداسولا نود امدح ( هل ريللا تيسحأو

 دل١لوقو ءاشحأ عجلاو عواض هلع تهطضااماثخاو مدلا سدحل فسركلاب

 أ مضااو رسسكلابهنو ثحو نطبلاةوشحو ةيحانلا ندي و نئابملا طيلخلا ىسم أ اشحلا أب

 أرابك الليالاراغص ةيشاخاوو ثم او دغر ىأ ىناوها قيقر سعو ه-ٍناوج ىهو بوثلا
 | لاةينوبللانباو ضال انباناتيشالا تيكسلانب الاه سانلا نم لذ كسور اف
 ًاناشحلا ةدحاوةيسشملاو اهاديشاح تعب_ثدق ضرأ ىلا ىوتنافا دئارنالفونب لسرأ

 | لاه « ىتاحملانعتا.نغاج «لاقو اهتريعءاعم .رلا أ رملااهب م-ظعت ةماظعلا ىو ْ
 ةغبانلا لوقو ةاشعاهتدحاو شخ ةمسك أ ىئاسملا يممالا

 اعومكلاعوبربتددعأ ل ىف ديزي ك شا عمجا

 خامشلا لاه .اضيأنايشحو شح لجدوهذ زيسكلاب ىث-دقوورلا ىشحلاو وشلا نموه

 . هلوقىف ةنكبب تءن نمل« نأ ىلعدوخ ىوربو
 عوعت ةنكيءاضمىلا ه ىسقتتنتكءاشأ أولو

 | ةم_ثحم بنرأ لاقي تدكسلا نبا لاه يدل تعن عيطقو اهنم“ نم عطقنم سفن تاذ ىأ
 لمعف ىل_ع”ىدطا”ىومصالا لاق بالكل اروت تح اهفاأخ بالكلاو دعتىأبالكلا
 كاشاح لاقو اعيجبءاخللاوءاكاءىورب ه”ىشملاو معانلا بدولاو «جاعلارثأوسداملا

 | باكل عامنا ف لأ الب هلل ش اح :رقو هللاذ اهم ىأ هنن ىثاحلاّددو داو ىئعملاو كل ىثاحو

 أ نافالعن نوكمدقو ارا افرحنوكتدفوان هبت ةلك ىثاحو فلالاب ىثاسلصالاةالاو
 هبونسلاقواب تضة>افرحاهتلعج ناو ا ديز ىثاح مهي رض تلقفامب تيصنالعفامةلعج |

 | (لفالخ ىف كاذزوح امام هلسن وكت ن أ ز اخ العف تناكولامالرج فرحالان وك: الاشاح

 | نوككدق ىناسد ريما لاهو لعغي تسسيلاهنأ ل دادي ز ىناحام موقلا ىءاج لاقي نأ عنتما
 ْ ةغبانلالوةبل دّدهاوالعف

 ظ هيو نما رقالا نم ىناحأ امو * هبمثي سانا ىفالعاف ىرأالو

١ 
| 
/ 
| 

ْ 

 حج

1 

 ا
 ا
 ا

| 
| 

1 
ِْ 

 ظ

 | فرح لعل خدي نأ زوي الّرل فرخ دب زل ىثاح لاشر هنالو لعف هنأ ىلع ل دي هفرصتف
 | نودلاءفالاوءامسالا ىف عّياسنا ف ذدللاو ديزل شاح موا وك اها ديف ذحلاّنالو را

 : تارقبو ةرقب ثم ْثايسصح ىل_ء عمو ىدهطاةداوةاصالا «(ا->) فورملا

١ 
 ةاصححو
 همن 8



 511 « ماسح و . * (ءايلاوواولا ثان) «

 وتقلا ىو مهضلان ىلءف ىلءانذحلا عندالاو اهنههتتطعأن اذا ةونغلا نمت نحأو .ىناذضسأف ا
 هلاثمىذتحاو هناذعراصىأءاذاؤةئاذحع سلح لاقي هوازائثلاءاذضو ةسهنغلا نم

 اضيأ ل اًةيورمسكلا, :وذخلا كل ذكو ةهتغلا نمانذلس الشم" هلمعف ىلعةردلاو هنىدتقاىأ |

 ا ةقطقل ارسكتلانةي ذل اووزا دءاذح ىأهراذةذحو مضاانهراد ةودسوهداذةوذ» ىرادأ

 كاذوةرارح ىأة و ارحوةورح ماعطلا اذهل دجال ىفا لاقي (( ارخ ءالوط ثعطقم هللا نم |

 لاق. روصةمارطاكلذكو ةيحانلاوةوةعلاو ةحاسا اةاراساو لكي “ىث لك ةفا رح نأ
 هآرح تلزنلاَش انل وحان نرفتالاعأألا ارحرطتال لاعبو ىارحو ىا ربك نر الف بعذا
 اًضيأىرطاو ركشلا ف.ة-ورانلابابتلاتوصو ةءللاو توداااضنأةاراو ةارعو
 الا اذهواذك نوكينأ ىرخلاب لو غش لسجرلا لبرلا ثدحو ةماعتلا ص عضوم

 وهلاق.و هنخأ لدثمدب راو ءاح أ اه لما رحأ اموةادم لثمةنمةمىأ كل ذاةارحم

 فاكلادشنأو حمدنالو ىنثبالوربدسو قيلخ ىأ فلاب لغفي نأ ىرح
 : بشت نيحراثلان ىرح تناو »* ةرقن نش النأ ىرح ّنهو

 ١ نوبرح م هونأب رجا تلق يضخ تمس لصق قع "ىرحوءارلارسسكب رحوه تلقاذاو

 ءامسشالا ىف ىّركأ | نسا هدو رس عجسعا رأت :ًاواءارحو تانرحّن وة رج ىهوءانرخأو

 نالقو ا بمغلا- نءنمقتلا قتشااكن الابل ف لامعنسالاب ىر اوهام باطوهو هوو

 ١ وُرَغ كئارأن ىلاعت ل ودو ثكت ىأ ناكل ن الفى رو هدصقم وهاخو و 2 أ :

 َنسّشلاىومالذاثن أ ةدسع لأ ن نءاودعواؤخ

 ردتو ىَر2َ ضرالاقيظ: 5 فطوان مفءالطهة عد 1

 |ىقلا ىنالاةيراخأو نامّرلا ارح أوز مّقلا ىرح مك ىرحي لاسقي صقن اذ اير ئشلا ىرحو |
 !ءارحو دن ةيراس فأي هنلا هام .رلاق,اهنمنو كتر امثيخ أكلذو ريكلا نماهةسج صقن ْ
 لاهو ثنؤيو كذب كلج دم اورسكيلادأ

 ارانءارس نطبنمهمظعأو « !ًرطنيلقثلا مرت ًاانسلأ 1

 |ردئاذاهوزهغوهب ز<'ئذلا ارح ((ازح زع) اهبوه ىتا ةدلبلا ىل ادي بهذ هنآل فريف
 | ىزاخلاو هعفراذاهءزحو هوز صخشلا بارسلا ازحو لضتلا تيزح لاهي صرب |

 اءانهدلا مين م ةمع مسا مضلاءكوزحو نوكهجولا نال. ىفوءاضءالا قرت ىذلا|

 ةمرلاو د لاف ريمه ا كإ ولعت مظءرو هجاها هلمر ىقوأ

 اناكفلا رع راع ىوز للط نعل انع تنن 1

 ةمرلاوذ لاق ”ىوازحأنبلا ةينستلاو

 رتارولالامرلا ف اطءابدورت .« .ةيلقعم يهوعوأةيوازح ا
 فورعم ماعط لوعف ىلع. اوربصق ىآريطلاو < مونواوقرملات وس( اسحإ) ْ

 اوضح اريثكذلو >> لجراضي أ لاّتيو أو س>و ءاسج تب ءرش لوقت ذملاو خفلابءا اهل َكذكو
 ثوسح دقو مسالا لقالاَو هاو لا ”ىلا>ومسثلا ضغبأّن ا ليعرلا ناي ةونألافو
 هادف قرملاهيسحاو ةدساودَر اد ىسح امر ذق ىأ 0 و اوهوسحب
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 مح لل للماممااا

 | ١ لونكمرلا ىدنعو "ىلا فرق « موهازان تمعطأ ناىردّردال ٍ
 | بارتلا ههجوفاثح ( انح ) زمهالوز مهب هباقزلم هتففكاذااوتءاسكك بده توتو |
 ةزيثكسح ءاوذ- ضرأو اري أيش هتيطعأ اذا 4توئسوءاثقو اشو اود ىكدودح ٌْ
 |ناكللاهتوح ( نع ) ه«ىتسم المقر رغفن كه جارلا لاقت . نيّتلا قاهت د لسا بارتلا |

 | هلدمعتئثلا تسقو «ثجت كاذكو ءاجاذا هين فكعي نوف .ى حاملا لاق هءتقأ

 | اهلادةءاوامءراهاعادالب ه ةعيرش ىجح شابغأبتءاف ار سف صي ةّمرلاو ذ لاك
 راناارطقنمءاملاقوذنوكتةخافنلاةاناوةوخ لجزلا ىعمدبو هبتن:ضئشلا,تودحو
 01 لبةمنبالاه :ءاججأع_4باو ةمحانلااضيأافطاو انجاهدمو

 0 ميلالسلاتاومسلاىفهل قت. ى الودال ءلاءافعأ ءرملازرال ا
 | كاذكوز هجمالوزمهي هتمزلو بت علوأ ىأريدكلايائثلاب تم ءارغلا لاق ءانعأ ىوريو أ

 م انئلوأ ىسنتوامارخ اي: .٠ ىبمت ىتاذاعءاعد مسأ "3
 ًاهتتاسةكيفسلايرلا تجحو مككيق هتءزاو هيل مكتفبسىأ ناكسملا اذهب تيت لاقي |

 | ةمجحالاو انحللاممسالاو هتيلخف هتبعا داذا هتوف هتمجاحو اهب نوب احن ةبجسأ مهن لاقيو
 الار فوهدسعوبأ لاق مهن سائلا اهاطاع ةطولغأو ةمعل ىهواذكو اذك امئلامعج لاقي
 | كلا نمىأ صالااذ_هىلانجانأ اشي أ لوقتو. اذككلو ىديففامح رخأم هلوق
 ||| اذا كنأالا ىنعجلك كاذب ىو ل اذب حو قيلخ ىأ لدعف ىلع لا ذب ىجيوهو لةعلاابجخباو
 | ىأذلا ذلعفي نأ ةاسغهنا تاقاذاكلذكو نةىفءانلقاكعمجت لو ثنؤت لو نثن ل ميلا تكف
 [فاوديقلخ أ[ ىأ هحأو هفاخأ ام ىأ مالا كا ذاءاج أ اموةاسن مهناوةاسحن ىملاو ةئمقم

 1 ( اد ) كاذكمهنلطو مهازح أ اذكواذكموقاالجراامعو َنظأ ىأ ١ رغاسخ هبومعأ

 أانالءاود- لاعشلا لا ةيوءادسواو دس لبالاتو د-دقو اهلءانغلاو لبالا وسو دحلا |
| 

 ظ

ْ 

 ا جاهلا بةللا نم ثالث ىداح ه ةّمرلاو ذ لاق داح هن 1مّدقاذارامعلل لءقارو ىد-أ

 ظ لآ كدَحو ىلزرباىأكايدحانأ لاقي ةيلغلا هتعزانو لعفىف هي راءاذا امنالف تيدتو

 ٠ انيثينعموش ةعراقم' « اعيسمهلكسانلايدح ١ موثكن بورمع
 ءانتيلففواؤلاوهوافل ارخأف لعاف دح اوريدةنّنال دجاو نم بول ةمرسشع ىداحم_هأوقو
 أ اوذح لعئاانل_هنلاتو د( اذ زر فلاع» رب دةترا مف نيعلا مو اهليقامزاسكنال

 0 ىأهنوذح ت كسا نب !لاق ةدقلابةذةلاو ذح لاقي اهتيحاص ىلعةدصاو لك ترّدق اذا
 | ناسالا ىذح تارشاذهلاسقو هدرقا ذا ذبح هينحماف للا ىذحو هانم تدعق

 ْ ىذحىذخكةاشلاتنذحو اهتعطق لعنلاةرفثشلاتذحو اهتعطق ىأ نيكسل ايمدب تيذحو
 | 'لاوو لعتشتاىذت-او لعنلاءاذااو ىستشتن اهطب ىفاه الس عطةلي نو هو روصةم ١

 | هرفاح نم سرغلاو مْ نم ريعبلاه دلع ءرطو امءاذحلاو ه' غقولا ىفاحلا ئذت«ءاذمخلا لك |
 دهسا هنمل اوةنالعت هتمطعأ اذاالعأهّتذسأو اهوا سواهزاذحاهعمثي دل ا ىفد ْ
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 ا فاق باصعالاو ذا هثال امأو لاعفأ لع عمالالءافتال نتانباجت نحو _ةلازسأةأ| ظ ا

 | اهريغف*ىيجالام لا شمالا ىف ىجضمنال رداونلا نماذهنوكينأالا ب حصو دهش عج امها
 | كلذ وتو ة"كلاو الكل اوهو اهانرثكى أ ضرالا تنأو  مرلردأ ىأرصشلاىتاوأ]]

 |ةوملاو هستعق راذاةيوهقماقسلا تب وج لاقي . ءاقسا ىف ةعقرلا مضلاب ولسا (1وج)
 |ءاودلاو ديدحلا[دصوت رعب ىهو :ّرل !لثم :وحلاو .طاغاه ف ضرالا نمةعطقلا|||

 ْ ئحارلا لاق نامدلاب عضوةاضيأ ءاولاو ةيدوالا نم عساولا | ْ

 | نيبامولاو رحالانع ردقلاةو امج فةغلءاسفناوءاوطاو «. اسعمءاوساءاملا,سغمعا |
 |خيانوخ هىرغ ماو ىذسفوولا كل الخ دف رط لوقف ورعوب لاك ضال اوغاتلا ١

 قشعنمدجولاةةشو ةقرطا ىودلاو ءاقرز ةماعةماسملا وهو دلب مس اواو ةيدوالا نم

 أن راج سأل غلا ملاز تود ديزي يق ودك ا |وةةنزجوأ 1
 قورطمالو ن>اوحال جب بادصسءام جبازملا ناك حن ديزن ”ىدع

 كقناويلاذا ىسفنتي وجاشي أ لاقيو نتنلاف ىولسا نود هنأالااضي اريغتملا نب الاوأأا

 ركلات يبلا ى وج ( اهل ةمعن ف تن :كناو هر ماقملاتهركاذا دليلا تب واو دلبلا|

 ىذلامهءالكرمو ةفوشكمىأ ىووهج تساو . هءاعرتسال هجم ءابخو هاج الا ْ
 | ءاكح ىوهح تساو ىولأ س نذ لو هواي تلاهرقلاءاسدقزتعانا ولاه ماهل نسل ىلعهن وعض |

 | ةيصصم ىأءاوهجءامسلاو لف قسال ىأ ىولا نيب ىوجأ تدب و غلا باك ديسعو أ |
 ظ فلالانامهال تحس“ اهسلا انلتهج أ ىأانبهجأو ييغل ااهنع عشقنا ىأ ءامسلا توج أو[
 ريغ عضوملا ف عقنتسملاءاملا ةمحلا باعث لاقو وشما ىهور لا "اعونابملا (ايج ]ل

 ”؟فايفكلا اورعى أ ىف "ىبارعالا لوقو .د3ةثيالؤدةشيز د

1 

 برعم ناهضأ هب دم مساوهو"“ ىح برص ند قع! | ْ

 ىد دقو هنمامعب هبقاسو هرهظ عجم اذا لبرلا ىتحا (ابح]) 0 'لسن لأ

 نءلو الارو كم ىح عسولاو هنو محو هتومح لح لاضي ةوبساوةر شا سالي ْ

 | ضرتوي ىذلا ناطعلا ”ىللاو نيبشلا فرمشم ىأ ف ساريشلا احل هنالاقيو بوقفيأ|
 | لاثءابطاو «للكم- ىحاف ه٠ سيقااو سما لاقي ءامسلا قبطي نأ لبق لبا ضارتعا |

 لاق فسزاذا اومح هّتِبسا ىلع ”ىبهااايحو شصسرال ا نمدون دادن يس لاقءويلثماصعلا| :

 بوقر ءلا نعوم تاهتكرتل « همهمدرخ دعور اةتااالول رعاشلا|

 | اذا مهل اامحو: فرشأ ى أ لمرلا حو باحو وف ناد لكواهل تون دىأ نيسمكلتومحو |
 قدزرةاالاع ءاطعلاءابطاوءاطع أ ىأءوبحيهابحو فدهلا باصأ مث ٍضرالا ىلعليز |

 افويناموبج نالف يدمالإإلاو ةاياحم عسب هتيباسو « لني ةنضجءابححناكمبلاوأ

 ا : رججأ نبا لاق ههبعو هس :

 ْ ردنا را اهيعرو لولا تح ارو
 | | ذهلا لاق لة ا قدوس لمعف ىلع نأ «(انح )ةسحت هلوحام ىح كاذكو |

' 

 ١ تالين ةئازامالم .٠ ةغس نع داجال ىلإ داجام ناك

 إ

| 
 ]ا
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 | لكس نامعدت) واهتيعتأ اذا ةاف# ىهذ ةيسشانااتيفجأ ديزونأل اف انفاج هتعأ|

 [لاسقي مهماطو أ نعاولج نيذلا همل السا نيةلاربطلا ةدلخجاو قالا شين "ىلا ( الج |

 خفاامالملاو لاخلا لئماضي أ ةلاطاو ةقذلا لحأ هيرب ىلءىأ ةملافلا ىلع الف ل _هتنسا ظ ا

 0 رهز ل وتو عضو ىأربخا ال نم لون لسا يمال اذلاو

 0 ءالجوأراغتو أ نيع 00 ثالث هءطةمقااناف

 . ث 2«نانأ مب توات تمتاظو نع اواج دقودلبلان محورا اضيأءالطلاو رارقالادير

 || رضا نادر فالباهدكأن أ, عيب ودان مالس يأ وىذدعتبالو
 لا ىضاملا لعفلاب ىعم لتر مد ةاالحو تف كو تدضوأ ىأ ت واو هنعاوتر نأ ىأ

 قوفرعت ةمامعلا عضأ تم « :انانثلاعالطو الح نياانآ ١ جاب رلا ليثو نب يصس ظ

 افرصتالاف ا.عوفو برشر لتقبل جرا عاذالام هنأ رع نب ىدض# نع ى تس و

 00 هوزخآاهسو تدبلا ادهم هرمغلاقو تدبلا اذهب لدار إ

 ان ىرصب تول و هفرمصي كلذ افاهف :كور ومال الج 4 لاق ى ىذلا نياانأ اوت هناك 1

 ١) ل | ةلؤاي نات أر تكل ايءالد ف يسسلا تولجو هنيه ذأ ىأ ىنع ىمهت والجو | /

 لك اضيأءال#لاو ةزلحماهيلا تراطتاذا دعا تيلتساو ةواور من ىلأن ءاضبأ ءالمح ْ
 ضو أ كذا فم .١ « ءالباب وأب اصا كلك و ني.كذهلا ضمد لاق ٠

 ءال>املاقي واذكوا دك لاف زيكا ام وانجام لابقم اهاطعأ ىأات.صواه>وزا>الجو

 ىسأو نع ةمامسغلا تدلتجاو هيمظويف باَةلالاو ءامعسالا نم بطاخم ون *”ىأب ىأن الذ د

 هتملاقي نشا لثمسأرلا مدة نعرعشلاراسحن اءالااو .. كذب نءاهيط عما معفراذا ْ
 نارا لاه ماصلا عضا وع ىهو سأرلا مدام ىلا. لاو ءالفلا نيب ىلح أ لر

 ْ هءلق”ىفاوغلاو ىناوغلا ىلق» * هماابم تار ذاضش نيأر

 / أ هسررعش بهذاذا علملا«اد_.اوهواللا نم هسقاقتشاو ىل# دج اولا ءارفلا لاق 1

 : . ساّملا لوقو ءاوهج ل مو رمسم ىأءاواءاعنلا نإ حسعلا لاب هفصنملا |

 رعب كهيمراذا ة بق ءرسيلجد هعمل ن نم نانطن امه ه سجأو ”ىلج مهم ىفرصصاللو

 1 ١ ددسللاف د.صا |ىلارةصلا

 1 "لغو ىضغي ريطلا قدمك دعام لس ئاواناضتاف
 | ىلخاو هريس نعربعي ىأ هسفنى ءىل < وهو هنذك ىأْئ نا ىلساضيألاقيو لو ىأأ|

 | هترهاجاذاهتكاسو سمالاب هناا ىمصالا لام ف شكت ىأئ دا ىلتو فتتكتا عز ءولا هن ع

 امال يحاب لكلا يت :.:كنا ىأانيلا كو م سم دلاكةالاحمانسيل: طا م دشنأو هب
 نسارلا لاك صخحشلاةءايهباوءاسما ( اجب إل ةيدننب ف افش سرف مسا ى راف
 | قحلاو قعجاهتيفتج اوان اهنج أر ةلاتينج ( ىج ) 0ك سرغلاءاهج لم ةصرقو |

 [ ىنج نيح ىلع ىلع" ىحرعو قدام لكل ةبمط ةانانانأ لاق هريغور ههشأ أ ع ند قام

 | ًااهز انس لئملافو هلعفت لا مذ ك لع ىةينأردو مددهلا ثم ىنصتلاو ةبانتح هءلع ىدو

 | نطاانأو دس بعوبأ ةاكحاهونب وناكيذلا م .ةهيف!ابرابلاءذهيهعاوب جنيذلا ىأاهو انبأ

 نأ
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 نم فلاباهاس مواع ارجو تيسسرأو ةنيغسلا تيرتأ نم نازدضامهاهاسن صوار
 دواخ حومللا سفذلل ناكول ه س- اد رحم ليقاثبس تدنغد ددمل لوقو تسرو ةدنه سلات و ١

 باكل اداوورملاو ور1اوورملاو فئاظولا نم ىران+لاةيارخلاو كلذكس حاد ىرجمو أ

 ْ ةورخلاووريلاوةيرجأ ءارلا عجبوءارجو لع أ ىل_عورسأ هل صأورجأ عسجاو عابسلاوأ
 رجلا ذكو بغز رجأب سو هسيلعهقلا لص ىنلا أ ثيدسملا و ءاؤقلا٠ نءريغ_هلا |

 دبع سعم درعن ىزعلا ديعنب ةعسر ناكو برعل!نمنطنةيرحونب ونامرلاو لظنملا ظ

 هبلعبرضم_هاوقو مالا ىلغرب_صاذا هنو نالذ قلو ءاءطبلاو رج 4 لاب ةيفاشم |

 ىدسالا ميجا لاق اهوارجاهعم ىأذب رو رع ةبلكو هسسفن هنلع نطو ىأ هن هنورج |

 | 4 هرقمربالذغ يكب امب « ةيرحتىدرحتدرحاذاامأ

 1 2 ىشثعالا لاه ءا ارطاوءار لاو لاني اراض ةيراجلا

 ١ اونا زتفوأتأو ٠ 0 اهراو لاطو تنفع دقي و . |

 فلاب اجئارجب مايأ ىف كل ذناكمهاوقو اهرسسكو ميه ا عفن ىورب ظ

 مدس اوراصو تدق ايف ءاردبو هعباعرج ع امازعو اا راج ةازاو ةئيفسلاة ب راجلاوأ

 ْ |١٠ىركاامأو ءاررجأ عمملاو دناَز لاو ةباركلاندك ىرح لاشي لوسرلاو لكولا”ىرخلاو أ

 أ مكحارةباووقثي دل اىفو تب رصساو ارتب رجدقو زمسهلا بابن موهفمادقملا

 | لاذ تاعفم#هاوقو هلكوم ىرىرجي هنالاب رعب ليك ولا ى مس او ناطيسشلام ف . رحم نالو

 | لئمهيزلاو كلازجم ل قتالو ديد نال زج ف ةغل كلج أ نم كأننا يا ال نمأ
 تيمكلا لاق هيفذش أنا ةداعلاو ىرحلارمع كلايابرجالاوهلصوملا ىهديرَملا |

 ْ باكو طاسدىهقالا فرمشلا ىلع « هناك ف »وأب رجايوو ٌ

 ظ اوءلح ٌّو "يلعاّرطاومل أولو . دب مذ ىشو ىانرجا كالت ىلع اضيألافو أ

 قعىزجو هتبلغىأهتيزف هتيزاجلا قبو مدني زاجو »ار عنصاعتيزج( ىوجإ) |
 فو ةاشلنع تزيج لابو أش سفن نع < سفن ىزحتال ىلاعت هلوق هنمو ىضق ىأ مالا اذه |

 نولوةي ميتونبو ىضغ ىادلد_عبدسأ نءىزجتالو كذع ىزجتر ايي نبةدربىفأث يدع |

 اذهو انما ىزاصتملاو هثيضاقت اذان الف ىلع قيدتيزاحتو زمهلا, ةاشْلنع تأرسأ

 ةيللثمىزملا عجاوةمالا لهأن نءذخؤدام ةيزساو ك.ف عأ وذم كدزاح لحجر

 يذلا اسجو ثتِيياسٍء واود اهريغودللات جو .فطاّدضا دج 4 57 ىو

 (انجإ) ة.ثكريغورعبلا عجباوعج هج (1+) دصءاملاو ندلاةاقؤلباودج|
 امأو تيفج لقتالوؤةكوهتءافسةوفج أ لحرلا توه د- و ريلا ف الخ دز د#ءافحلا

 أ مسيرلاهفءايواولا تيلقن اانلف ىفب ىلع ءانبامناف ٠ نم االوىانمات سلف هزجارلا لوقأ|
 ع رملاانفسو ءافلنارهاظىأ 0 رت رعت هيلعلوعفملايدلءاف |

 ٠ ١ ْ نحارلا لاق هنع تعذر اذاانأ هتبف أو سرفلارهطظ نأ .

 ْ اهفضاط_ااوسسم ه: اهكشتاس# :أول ىكتشتو ه انهي وانو أ قانعالامذ

 |:افيّهساو اينىأشارغلا نع هين اقف هنعءافاجو. اهرهظن غاي وملا عفرتالق ىأ|

 حا ى ١١ه
0 7“ 



 ه/ىرجإلا | (يلالضإ# | ه3
 ل سس م ع ل ا سس مسمع مسا ل مس سوس لن معسل ملل ممم مم

 1[ | ل قالون دما عم او ةلعق ىلع يدنا كلذكو كن هرعت تايدجو ىدج علاو ناني دع | ْ
 | مدلان مابدك اديزوب أ لافوانادقسا عملو مالا همي رئاسي دبخاواهلاوقت ةماملاو ديدي

 ْ أ ترثك اذافدح !ةثالثوزءملادلو نمئدااو ضرالا ىلءناكمام ةريصبلاو دسلابق رامأ

 ١ | مخ ىددلاو ءاعسلا ف حرب ىدحلاو: ميما رمكب ىدحلاالوانادسا لقتالوءادملا ى هم
 : | اه دغاثمغانةسات مهللا لاشي َعاعىأرؤدقم ىدحر طمو "هلفلا هيفرعت بطقلا بن ىلا |

 ١ أ ىودلااضيأرصقلابىدحلاو اديأىأر رطدلا دي ىأرهدلا ىدج اضي أ لاقيواسةءطىدجو |

 | ةفازخلا ها دحلاوت اوةبادمللاو عفنلا رءانغلا لملق ىأ ملاك ذع» اذا لءلق نالف :وةيطعلا امهو | ا

 زجارلا لاه معلا نمقانعلا ةلزنعوه 0
 زوفنلاةبادلاة سارا « زوفحملاسفنلا دعب عبرت

 مهااونأ لاق ع للا

 اكماطعب ىذأ ا هنف | لئانن خو اكنيددهستو كس انس

 1 | ىودملا باص ىأاشبأ ىداحأو ىودملا ءاطع[ىأدادخأإ وفاعلا لئاسلا ىداذاو |

 ١ | عجباو ةبهتلملا ةرجلاةود1اوةودحلاو ةوذدللا (اذج) ىغيام ىأاذه ك:ءىدامو |

 ! 0 0 00 ل

 ةمذخا ل ثمةوذلاةدسعو لاهو 0

 ' لبقمنيالاف نكيرلو ران انهفرطف |
 رعذالو راوشريغىذمللا لزج 3 اهل ن #ةلي ىلمل بط اودح تان

 ا

| 

 ظ "ةلطننب”ىدعنب نامعنلا لاقت هءباصأ فارطأ ىلعوهو نيم دقلا بصتن ىلا ىذاحلاوأ
 1 د يح # ةءرقنيقاهد ىتنغ تتذادأ |

 أ لاو 0 اهمودخءاذحءادعأ ىلوحو ٠ رعءاشلا لاق 00 سوح

 ' ًادستناو عياصالا فا رظأ ىلع تامل ىذا او لاق ىءعناتغلاثجواذ_جور_عوبأ

 داودىال

 ماخالاو حيارسالا ّنهل_كتنا دق كن انسسلا ىلع تانذاج

 ْ | تيئاذا _عمباذسجو ىذجأو هبتيكر ىلءقلاذساو همم دق ىلع ىذا1ا ىنارعالا نبا لاقو

 | دققت ىلعت دن نملكو ةنباشلا أ ضرالا ىلعةيذجلاةزرالا لنمثي دا فو انثاك

 1 زحارلا لاه" هءلعاذجأ

 اا كاوا برم قاثأرم « ذاذرلاليس اهتم 1 ٠
 ًارعاشلا لاق ةيذاجةأسماو عابلارهسقى ا ذاجلجرو املا لثمرحلاةلاثاىفىذاتلاو

 ]| 0 لطسنيدبلا ىذاج لءادبأ .« .ةبوصتمنكت ل ةفالغت نا ْ
 د ْ دشنأو. .هقرافياللزمملاو لحرلامزاليىذلا ىذوذ ناورعوأ

 || بدن تةزرامالاكلاخ بن ادلحرل ا ىلع ذو دج ثسلأ

 ْ ءاملاىرج(( ىرج) ذيوهت ىذمجأ ليقام همانبىف ليبسفلا لوجاذا قاسكلا لاق

 01م ىلامغفو الزب لماما ادهني حدس دش املاقرانأ هني رسأواناب رجوابرج هرمسغو |

 7 رش



: 
١ 

 ةيوثلاو ترودبلا لوحاسو أموأ ةيذاعىهواهاو أ «ىا بالا بانو غلا ةيانث ءذهتيكسلا | ( نبا لاف عجراذا ارا لءالابالءنوك_تف عفرتةرااشيأ ةياثلاو لاف زومهمريغتةياثلا
 | نمنولةوعلا لائم ةوؤلطاو ضع ىأانأسه لع ىأج (ىأج) ( ملف )| ْ ظ عضوم ميا[

 يد دقوغاو اس ئالاو ىأحلا ننزل اشي د اولنللا ىلا ٍبرتشتو رجس هو لالاو لدن ناولأ |
 مهاوقو عوردلاةرثكلداوسلا نولا هواعي ىلا ىهو ىاحلا ةندنءاوأ ةيدثكو ىأجي سزفلا ِ
 لاثمةراثملاو  هكسعالىأأ..ثىأجالءاقسو هناعل سحال ىأهغص ىأمالوجأ]||
 اذهحارحو ةحا رحل هءامج اه هج وةفدخ .و أ داجج نمهملع عضو 'ىشوأ ردقلاءاعوةو اعلا ظ

 | ىو هلئمرجالاو اضيأءامولا كاذب ىعبءاولاوءانللا لؤةيورعوبأ اكو ”ىجنالا لوق
 ةقرالاامأو نارفع زلان ىلطا نأ ن م”ىلا ب>ًار دق» او قطن 'المالسلا هلع ىلعشي د

 ىهفرثبلا "هل .ةننو صم فلان ايلا «(ابخ) لاعللا ىهذىفان'الا نءردقلا اهبلزنتىتلا ||
 | ةمئاك تناك ذا عنو لام اعف لد ئأبس ةارماةنوهي نسبا زتاوقؤتال 1 .١١

 أ لاق ةوابماو ةورحلا كاذكو لبالل ضوملا ق عومجما"املاروصتمرسكلابىطاونيبدنلا |
 | ءامملاهمض بحي ىذلا ضو ةسادلاو هته ىأ هوجو ضوللا ىفءاملاتنبج ”قاسكلا |
 ْ نافجو ىلا عتهلوق هنمو يلاوذا عدلاو « ىوغت قارعلا شلة اك« ىشعالا لاف لبالا |

 لاس ورم الو وا و.-وةب احح ارذلا تد.-و مأشلا,ةئردمةساحلاو ىلا وداك ا

 أد عأو ىرأ دقف ىجأ نمثد ده اىفو هحال_صود. نأ ل بقع رزلاعءايجالاوزمهلا | ْ

 |نيح ةمامقلا ركذ ف دوعس٠ نبا ثد دس فو عك ارلامامقناسنالام وهي نأ ةيصضأ اوزمهلا ْ

 إ دعو أ لاق نيملاعلا برلامامقددحاو لجر ةيبحت نويحف نوموةءف لاقدوصلا فز ْ

 "بكين أخ الاو ئافوفو همت بكسسر ىلع هيدب عذب ن أ امهدحأ نيلاح فن وكتةصفلا |

 ةوئطاو ةوئلاوةوثملا «(انج هافطص اىأءايتجاو دودسلاوهواكزاب هوجو ىلع |
 نم هف عقجاامرمسكتلاب اًضيأ مرد ىو مضلانمرحلا ىنجو ..ةعومجا ةراخخلا تاغل ثالث |
 موقوهريغماذجأو امهف لوعف ىلعاّوئحو اشج ىدعووذحي هيتيكر ىلع اجو راوباةراجحأ
 ايشجو ا. اهيفني-لاظاارذ:و ىلا .عتهلوق هنمو سواج موقو اسواج سلب ل م ماضنأ ”ىنح |

 ةروسو بكرلا ىلءاوثاجتو هتبكر ىلا تيكر هتيئاجو رسكلا نماهدعبال ميما سكي اضيأ |
 نمل نجر مساناوعجو ٠ هحاتبا بلةءاتجا (اججا) .ناشدلا ىلتىتاةيئاما
 1 لاذملانءاوناوج بدمع 15 امهالكنا دلال اتام ىل تف لاقؤ دس يأ

 | هنمو لملاةيسيتلا ١ نجا رع لدم هنال فرممتإال يف الا لاق" .لدر ماا تو

 | ةدسصعوب أد شنأو هءفام”بصنالاماذا ةنالالثامىأا.تحئزوكلاك ةفيذحلوق|
 | ىنجاماذا ريشا فريحال هزرسارلا لاه ى غن ااضأ خيشلا ىشججو اينجتلازئال  !ةأوس فك
 | نعىاجتو هيعيضّدمو ىوش ىأ» دوصم ىف ىنجج مالسلا هيلع هنأ ث دولا واذلتجا كريو

 | امهو لرلاو حب رسلا ىتفد تت لع شحم شلادلانيكستبيدطا ( ىدج )) ضرالا ا

 ا
 ا



 ىشعالا لاق ةاثعمحلاو ةمارا اف دهسلا نو دنوكب ىذلا مذا اءنامنثلاو ١

 5 قدربال هراحمب ومأ « : ةناثريغهطهر نيدملا لن واط

 اتم نب سو ألاف
 ا

| 
 ا
1 

 ا اناث ناكانانأ نامه دبو هب مهو ديءاجاماذاانانت ىرت
 [هنمو ةيقعلا قيرط ةينثلاو ّنسلا نماانثلا ةدحاو ةينثلاو مهان أن ااننايزث“ىديزيلاءاورو
 قلي ىذلا"ىنثلاو دعغ أ عالط لاةباكرومال | ىلاعملا ساس ناكاذاانانثلا عالطن الف مهاوق

 ْ ةسداسلاةئسسلاقفالاىفو ةثلاثلاةن_تلاىرفاملاو فلظاا ىف دال ذنوكجورو نانا

 | قوثتؤمالنانثلا ورك ذملاددعنمنانثاو تاينث عسجملاو ةينئىالاو ءانثو نايذث عساملاو |

 | ةئياونب!لثمةنئارانثاهدح او ناكءادرفد نأ زاجواو فلالا فذ ناتذ'ىرخ أ ةغلثنؤملا

 لاق مهودلا ىلعرعاشل ااهعطقدقو لصو فلأ هفلأو
| 

 لنمو ىنمرهدلا نأن'دح ىلع م .ةمش نحن ينثإىرأاالالأ

 ميطلنا نب سق لاقو ا

 أ نقداشولاريثكتو ثنب » هناف رسننئالازواجاذا

 ظ نيئانأ تاقدح اولل ةفص هن اكمعم نأ تدبحأ ناف ىنئمهنال عمالو ىنئبالنزئالامولو
 | نورالو ةرمشعلا ىلا فاض الثثلان" كل ذكو نيننالا دحأ وهىأ نين اىناناذهمهلوقوأ

 | نانود_>او ىلا انهت لقو تنون ثةشناو را ا ماا نآك

 [ءاثلا باى هانرسفام ىلع ني: تااثثو ني: !ثلان“كلذكو .ادحاو ىنث اذه ىعملا!دحاو
 ًارشعىثاالا ضفخلاو بسنلاو عفرلا فرشعةعسنىلارمثعد أ نيبام بوصنم ددسعلاو
 | تيلخج ا امنا فلالاّ ال نانانتد ثناو نانا ثنؤملل لوقتو نيءاسمم ىلسع هب رعتكناف

 | ىونث هيلا ةبسنلا ف تاقارمشع ىنثابوأ نينثان لج رىسولو تطقست كرر هال ءاملا نوكسا

 ْ زحارلا لوقامأو "بالاك نملوقىف“ىنثاو ”ىو:.نباىف لاف نءلوق ىف
 لان ات همفزوع فرظ ٠ لدادآلا نمهس مخ نك

 | ةرورضالدادعالارئاسج رخنينثالا حرخأف هدكح رة ناتلظن-هبقلوقيتأدارأت |
 | ىف هد ناكو مه اردةعيرأو مهأ ردتث الث لا ةءاكلظتح نمناتثثدار ًاوهدعبام ىلاهفاضأو

 ا

 | نءنانأ ىماو نامهردو-واوقب اورصتقام_منأالاةوسنانذثاو مهارد انثالاقينأ لدالا

 ١ اريخ هلع ىثأو لعوءفا ىلع ىنونث الإ دكو فطعن اى ىنش'او امهد_ه:امىلاامهتفاضا ا

 | نملقاناكامنآرقلا نم ىناثملاو دوأت هتيشم ىف ىنثتو «تش قل ىأ ىنئأو ءانثلا مسالاو ا
 أاضي نائم آرقلا عمم ىهسو ةعكر لكى ىثت اهالىنائم باكا ةسكتاف مستو نيتئاملا |
 ىضم لئمادوثوءاوث ىوشم هن ماك أ ناكلادك 10 ول ) باذهلاةي ان ةسع رلاةي[نارتقال !ز

 لاف تبوثف ةغلناكسملاب تيوثأو ةرصبلا,تيوثو ةرصبلا تيوث لاقي ايذموءاضم ىضع
 ش ادعوم لشق نمفانأو تضخ« ادور هلءلرصقو ىوأ ندمالا

 ىوثمو:أو فضا |ىل.هذ ىلع”ىوثلاوةبوثت يريغ تيوثو ىدعتيالو ىدعتي ىريغت يوت أو

 أ

ْ 

 ا
 | ا



 ع نمت 300 اه (ءايلاوواولا باب) «

 ىرثأو اهارئرثكض رالاترثأو رتسقمورثم نيب نم ىأرتقأن مو ىرثأن منيب نمدارأ ||
 | ىرثلا سدي مللاق هن اكل ةموهو عطق'. ل هنا ىأرثم كو نام مولوقو ىرثلا لب رطملا |
 |! ريرج لاق مال _لابولو مكماسرأ اولب مالا هءلع لاف كنون

 4 مكسيو ىيبكذلا ا * 3 مكيف في تسول

 | تغئدقوةاش لاةيغاشلاو .انوكا شاوزعاودانلا تومان (امن رعشلا او

 أتثكذاو ا الا عمجباو ةلومذأهريدةتردقلل ةسفئالا إل 0” 1

 أ |قلاأ ارم املا رريثك د دع مهتم قف ىأ“ انسشخ ةيفثأنالف ينم تي مهاوقو تفَفَح ا

 ا | تامولاةعثلاو فا 05 ةفماش ا را عسيرت ب 2 رك

 | هبانثلاو نشخالار هلا زا رالف ا ل ا 0 لصالا|
 ْ درفأو ل ءانثوهذ هسأن نمدحاو لكز* قدم للمس ع نما ذو وريعبلا لاقعف دودعءائئلاامأو ا

 ءاج ظل هنالزم مي لاغاو لي-فرطدوأ لب« اعمج هيدي تاقعاذا نييانثيريعبلا تلقعلوقت |

 ةزمهلا لصأ تال يو رذم ىف اولءذاك لصالا ىلءءاملا تكرتفءانث لاقفهدح او درفيال ثم 3

 ىنثااو نآادرو تآا ب كل وة:اكتانث ل بقا هدحاو درف أولو تمن نم هنالءايدرف أول ءانثىف |

 ديعوبأ لاق هبط ف ىأ ناك قاذكت ذقت أ لوقت هفمعاضت ىأئشلا ءانثادحاوأ

 ف هرظ لاق تننئام لب هلا قو هفطعتم ليخلاو ىداولا نمىئلاوأ|

 . .ةيلامايناو خرم لوطاكنا 017 و

 رعاشلا لاك ني ومنا | ْ

 1 ع اودع او * 1 ا

 0 ءاثلا بان. نمثل اناس انو قثموأ ْ

 ةفيانلا لاق : 3 و 3 ممسقلاذخأي نا دإلا قشور وبأ لاو ٍْ

 ْ امدالاة:ةلاوسكأ او ىذانالا ىنثم « مخمأو ىراسأ مةأىفا |

 / | ىل_ءةانإلاأر ةةنورارشالا عفرتوراخالا عضو نأ ةءاسبلا ظا رش ن مث دل ا فو !

 | ددبعول أن اكو ءانغلا اوهو ىدن ودةن_برافقلاب ىعستىبلا ىشلاسقد ريغتالف سانلاسؤرأ

 5 هبامع نما دان ءاح لاقاك ىو تفلت 0 ءوشلا تثنواذهريغ ىلا هليوأت قبهذد ْ

 ا | نيدنثاهتلمج ىلةبتت هعملو انا هترصاذ ا كلذكو هتتح اح نع هتفرصاضيأ هتياثو



 اهلا «(ةاتالسضز»

 | 0 هتمرخاذ امام ناوى ًانينزللا ى :”فاسكلا 1( أت (ما ضخ |
 أ. :تازت اميين زيئلاذا « .ىأنلا قنارلاو نوهملادهاولاوه - زير لاه قتفلاو |
 رعاشلا لاه  مهفتحرج موقلا ف تءاثأوأ
 .ءايسلابو لتقل بقعي يس ٠ انثأ نمو شفع نم كلاب ا

 | ىلمءانثلا ةسئلا ورمعوبأ لاق هتسلع تمد ىأ ةلبشتونلا قءاسشت مفالا (15)
 8 دسل تن اعمجادشنأو هن امسيف لجرلا

 بوشاو يعل ندح ع مئالأ .ه هلؤقو مب زكنمءان أ

 زج ارلا لاه «ينام“أو نوبثو نوبثو تاسث عباو ىئاهلصأو عاما ةيثلاو
 ]| د | انههماهلاو املا هيلا بوث ئذلا نم كلج | ةسزاتشي ل هنتوا ىلا بان ود

 از نطو ةوفاا و 0 و ا 0-0

 ا سوقا سو ةو دنا ارمي هير ناكو ةدرسعوب لاق ةالدؤ ىفر تزمهتمهضاذافىدذلا |

 1 ىدنثاذءاب رثضرأو ىدنلا ب ارتلا ىرثلا 4 7 ٠) امهتماداوزم_متالبرعلاو لاق |

 || ضرالا ىدنو وه ىنتلي ىت-ضرالا ىف خمربذراعملا*ىهسجحين أ كل ذو ناب رثلا قتلا لاقيو
 ا لسفط لوقامأو

 1 باها اهفاطءأنمءاملاىرث ٠ اديدقو تاسماخلادايذ دو ْ
 ا ادراراىأ + 0-2 رملا"يبعمالا لات قرخلادير هاف |

 ' 1 نه خيجناند1عرت هو © طيف طل از در

 ا اهي زامزفنستو هر 1: ضرغتممو ودع |

 ال ودعلا ةرثك ةورثلاو مهل اايرثلاو ةعمر فأن رمان بش ىرغصلاةسصأنءةأ هاما
 ا لق نبا لاه لامة رثكود دعوذا هلا هيدارب*ارثوذوةو رثوذل هنا لاقي تمكس 1١ نما لاه

 َ رقأن ع .روا حارس ىددساتلقل 7-5 مهب رول لاعرنمةورثو

 د او عج 6 رسوما ضو

 دعا وس لذرلا ىرثأو نا عه اكاأ قاب هزو هك ظ

 رتقأو ىرثأن يبن مهصيقكل #٠ . ىصحلاو ناروزملاهتلا ادهسممكل ةبم أي حدب



 *ه1 ىو. طل هالانإب)

 أدب يلمح ادهش مقام قكو ىلا اوقك د ةديئاز“ ئه دقو لقلاءتتكل وقتةناعتسا عض

 |متاكابلوخت رعضملاو رهظملا ىلء ل قشت مسغلا فورح ىف لصالا ىب مءاملاو متاقيدبزسلوأ|
 رعاشلالاه ناعفال هير مذملا ىف لوقتواذكن اك |[
 ىلا امه الذى زكا ه. لاقحاةمامأتدانالأ |
 ةيصتالدتع يبمالا لافالا يو ناكلمئلابح ىندعمالاي ٍوهقلالامح مهلوق(ايب با

 نجارلا لاهت كب ءاسىبارعالا نبأ لاو |

 افوغصلا تقال فوهعلا لع 3 انوكعاهضؤحاستتنا

 0 رخ الالاهو ه ءامست يذلا من نيم موو لأ

 ْ ١ مئللاز لا ه ميفاعأ اني
 عمت ءاج املاهنأ ال الزنملا ويهانممْدلاس رجسالا لاه امنع نيه ولالمةحت تام الاءذهو

 لابةذفلخ لوقءا رفاق تيكح مصاعب ةلسلاق اياهواو تا اوسو اهت : يتلا رتالابح
 كصضبال ةنمةثام ثكمهنبا لتقاسم مالسلا هيلع مدآ ْناثي دهسا ىفو لاقامن_بحأام | !ٍ

 | هنالوضي سانلا ضعيو دسعوبأ لاه ككصخأ لبق لا_.امو لاف لاو هقاذلا ب هلل يقمن ظ .
 داكمال عامشالاّن أ كلذو عاملا ٠ ايرمنل ىأ ثي دا ىف هربت اجام ىلع ى دنع وهو لاه عابا

 ىهو ل _.ةةمل اهل- الى م نمز ىف ساسسعل!لوق كاذكو لاق راولااذ_هو واولاننوك |||
 نيناسهو وه سانا "ىأدعأ وه ”ىنب ىه "ىأ ىردأ ام مهاوقو لبو ل براشرأ

 1 هوبأالووه»فر هيلاذا نا

 ةولتا او اهوا ىذلااهداو ةقانلاولتو هواي ىلا ئشلاول: (الثإل 4( ءاشلارصأ 0
 000 ريهز لوقهئمو ةّمدلاءالتلاو ةبرغصلا لبق جنت ىتلا غلا نم | 0

 ا ءالتلاوةةافكلانامسسو ه مكلءلدع دهام راوج ْ

 أ تيقي أ ىل“ةوالتو ةملث كح نمىل تماتلاقي مشل ةوالتلا نا ذكو نيدلا ةمةبةملتلاو |
 | لاقي هتعم اذاوانهولتأ ل_برلآت وانو ةوالتنارةلاتولتو تيكا نبا ن نعةسمقب | /

 | هتكرو هتلذخ اذا هتولئاضب أل اسق»و ىنانراصو همة: ىتسى أ هتيلتأ ىتح ولت تازام |
 | لاخالا لاه عفر توص ىغملا مارب ىالا ىلاتخ او دبع أ نعأ

 ْ ىلاثمءامغوأ لوامارحز ه هليهم عحرو ناك نحلل تلص

 | ىأدللا 0 ”النأب هسملع وع ديتءلت أ الو تي دال هاوقدنمو اهداواهالئاذاًةقانلا تانأوأ 1

 الا هقااءالتأو ةض هنم تبقي | ىأ هدبسُن ق- تيلنأو سون نءدالوأ اهل نوكتال

 ١ أ ىأ ةّمذ هتملتأو ةفاوق-أ نم سلس أ ؟هتللأو تقسو اةبتللاو ادالوأ هع أ ىأ |

 || هتعبتتاذ اق -ثلثتو .قءررخ ايناك اذا ديد نتا لجرلا ىلتديزوب لاق اها هتيسأ
 | فاوطلا ثيددلا فودرفلاونلا ( ىو ]) ةعباتتم ىأ الات يلا تءاسو هتقوتسللا ظ

 ًادحاوفلأيىألجرفاأب ىنعي زن, لب نم الف هجودؤتدامتسالاوؤت ىسئاوزت |

 أىوت رسكلا.لاملا ىو لاش لاملال الرو مقمىوتلاو هدحوءاجاذا اون رلاءاجو |

 لمن ىلع و لاماذهو ةرغماواذ ىو
 دب ديا سسصممما١ 0 دح حاحلا ل ا عل ويس ريع ا اييسما حا ع تلا

 يمسح ميح حي



 المت نوكي نآاضي زوج الو ..ءاسلا مه: نون, همحىف لوة:كنال لذقو
 |سولذو سلف ل ملوعفوأ باك أو بكل :٠لعفأو هاسغا هم ىف بانل اَنالنيعلا نك

 |ةوثباانننتا لاقيو تاكىب نم ىح مهو بعشا!تاوانب نماذه برعلا نعءارغلا ىحسوألا
 تئثناو ان ؟ءانب ريغصتو تنأ انو تب الثمن اتغل ىنبابو ”ىيامءارفلا لاف ”ىنبيغستلاو

 عاررب_غىلا كم كرت ٠ ىنءاس د ةفءاسال كي نم
 ناىلاةسسنلاو نوئدألاققهح منيب لا ةف هرغصففاالا عوطةم نبا ءد-او تاك |
 م-هلاوقامأو ودب تاقسرافءانبأ ىلا تى دن اذا كلذ تكسو يب الوق:مهضعنو كونا |

 نم "يني ادماولاه اك دل .ةلاو أ ”ىسللا "1 لءج هال دعس* بأ ىلا بو: ءوهاساف ”ىوانبأ
 لدولاا نال ”ىونب تاققيرظلا ثامنب ىلاو تنب ىلا تين اذا كالذكو دابلل عما هولعج |
 | كتانب تب أرالاقيو  ”ىئنب لودي سنوي ناكوواولا ذر نم ديالفاّتةذ -اذافو ولا نم ضوع |
 | ةذانحلانم بعشنتراغصلا قرطلا ىغىب رطلاتايذبو ةيلصالاءاتلا ىرمم هنورومو فلا
 يعل ت نك ةثئاعثي دس فو ىزاوملا !مي بعل: ىااراغصا اىل.ثاقلا تانبااو تاهرتل' ىهو

 ةاصح لءبدناكمف ادا تائب ىدحا ناكل اق لبر قرارك ذو تانبلاءىراوملا
 || نالذ ةنباهذهلوةتو لّةلا نم نرمذ ضرالا نب او ةاصهلا ضرالا تنبو دهسملا ىصت- نم
 |ءايلانوكسا تبلتحاامنافلالاّنال تنب!لقنالو  لصولاو فقولا ىف ةتبان'ءا, نالف تنبو
 | حامسيالارصتني ل هنا الجر تسير عاشلا لوقامأو ريغالت انب عولباو تمةسا غكوحن اذاف

 : متباالو ضرع دنعافت أمك لو 6 : هض_ بكر لا بةصتسا ياللا رارع
 |امباتيأرو منباءثر سمو ميبااذهل اوقن نناكم نم بّرعم وهر ةدئاز ماو نيالا ديرب هناف |

 - ناسح لاه لاي لك ىلع ةرو كم فلالاو بارعالاىف ملا نوذلا عسب

 انغباانب مرك اوالاخا نب مرك أف . قرم ينباوءاقنعلا ىنبانداو ..

 [| ةابوتلاو "قامثالاويدامرلاو « نيرئاغلا نيب وبلاك ةجردمه تيمكلا لاه اهدلو تام اذا |
 1( اجب ) هنبع عض ومتانوبلاو ةلاعف ىلع: ءومولصأحاترنسلانبالاه ةاموملا لثمةزاغملا ْ

 . || فرك ىأاشيأت بلا ىو ”ىهب وهفاضي أو هيورسكلاب لجرلا ىهب هنم لوقت ن سملاءاهبلا |
 |امأو هفئئاللاخىأءا'تنءو دعو أ ءاكش هتغّرق*انالا تنهبأو ه غو اهو لطعو ْ

 اةاهابلاو توسلا مام أ مَدَملا تدبلاوهلاو مهلا بان نق بلاها, سنا _.:ىتلاةقانلاءاهللا
 ا اهقّرضفةسخالا ىلع ةعستاهئال ىنتالو ىبتىرعملامهاوقو اوزخافتاىأاوهامتو ةرخاغملا |
 | فوصلانمنو اغا اهراعشأ نم ءاملان وكر ال كلذ عم ىفواه اكس ىلعر دةيال ى-

 لما اووبأل وقبة كم تصف نيحالسو عمم مال اوة السلا هيلع هنأ ثي دع | ىفو ريولاو ٍ
 لن اقنى-رافكلا نولت قت نول تال ماللاوةالسلا لعل اةفاهر ازوأ برحا!تءضو دقن |



 غ4 مه( ه(ءايلاوو اولا با و

 َنأنو«زباوناك مخالثوعت ا قاب لرجتر رضي اهلرمجو تو عي وستالول :

 1 هنملوة: . مهرربق ىلع مهاياطم سكسجمت ماذا ةانثسو ارالول نيءاناكر نورسشحم سانا

 حامترطلا لاك تيلبوتيلبأ
 | نونملل ل ارفحالو ه. .اهفباصنالا ىرتال لزامم 0
 | نأ كلذو هلع نصي نالف تامايم تماق وةمله اهلا لهأ نود مال__سألا ىلهأ ل زانماها كا |
 1 هنولبو *ىول, مهيلا ةبسنلاو ةعاضق نمل 5 لف ىلع" ىو تاماذاهتل سار لوح نمد

 رابتخالاىبامّلاو هريّتْشا ىأ هال او امسح ءالب اءالب اوءالب هلق اهالدو هتريتْساو هس رحاولب |
 ل (6لامعتسالا ةرثكلاغيفتق فاالااوذذح لل لاولاهاذاو 4 ثرتك ؟ام ىأ هيلا ام مهلو قو
 ك |لمالاو دايك ولوةف ةردصملا ىف نواعفي 3 21 ردأالمهل اوقن .ءابلاا ريدا

 ْ وا سور هيا ك4 قلو بصل ةئاشلاو ا
 جامعلا لاق .تددما صن نافءابلارسكب ىلىل.بوثلا ىلب وأ

 لاوحالاف الت اوىلامالاّرك ٠ لانربسلا"اليهيلسءرملاو
 أ ايه سفن تمطاذا انسان الف تملب لوقو هنلافاضو لب ادممال لاعبو بوثلاتءلبأو أ

 [رهزلاه اظو رعم هتملب أو انسح ءالب هللا البا لاقي تريشلاوريه اب نوكيورايتخالاءالبلاو
 ١ قل ىذلاءاليلاربخ امهالبأو 5 مكيالعفام ناسحالاب هنفا ىزحح 0 ٍ

 | ماطقلثم .راففكسلا ىلعءالب تازن لادا رحال لاه .هداصعدي تصفق 0
 امال فرح ىحو ىلا ل رتاهنال لاقي ام بجي قضلا تاو ىلبو برعلا نع هيكحي | ١

 | ءانب هلهأ ىلعىبو ناسبلا نما نالف ب ( اني ) نمسا منذو ىل سيل هيوبيسلاق الة ضيقت
 | برضي ناك هلهأب لخادلاَنأ همف لصالا ناكو أط> وهودلهأب ىب لو: ةَماعلاو اهفز ىأا مذ
 | اراد ىنتن او ةرثكللل ددشاروصق ب و ناد هلحأب لخ اد لكل لي ةفاميهوشد ها ةبق اهاعأ
 0 .ةيلاو عطقلل داك ىت- هب تصل اذا اهرتو ىلع تنب ةمناب سوقو ,طئاطسا ناننيلاو ىهعىبو |

 1 ىبلالثمدو -ةممضلاب ىيبلاو اذكو اذكناك ام ةمنبلاءذه بروال لاق, ةيعكلا "هل ف ىلع
 : ةوطفلا ىأ ةينيلا عمص”نالفو ىزجوديزحب لثمروصةمءابلا ر سكب بو ةينبو قبو ةشبلاقب أ

 م ةغباشلا لاه عطنا ةانبملاو |
 آَ عتابي طسواهبف وطي ه اهر و._بديد>ةانبم رهط ىلع ا

 ٌْ رعاشلا لاه امي دب ةةلعس ىأان الف تض أو ةمعلا ىفلاسقي دا
 دامحم نسبا سأل 2 ارانب تيا لدول

 ا ااا دونبةص نبآلاو ا نايس ٍ

 انشنؤمقطتءاهلاهذهرنلو تنأو تنب هثنؤم ىف ل وةتكنالخأو بأ نم ته ذاكواوه:٠ |

 | لعق لعشمأ | ن نمهرب د_ةنودر نعذتاونهو تا وخ أ كاذ ىلءكادبوا ولا فود هر ذمؤالا |

 ٍ هبا امؤعج ىذلا العنو العن نوك,ن انو الو لام أو لج لثم* انب أ هعمّت ال كيرصتلا
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 لءفط تدبو شالادورو ليةنوكت ىتلاع" ”الطلا في اياغبلاو |

 اهرطممظعم ىأ انفلخ» امسلا ىئدادعفر ”ىععصالا لاق ه عئالطلا ا امالا ىلع أ
 [لاقيو هتيلطائثلا تمغو غابسرف ل اةيالو لللتا لاه س .رغااف حو لامد>ا ىغملاو

 | هتبلطئئدلا كدغبو ىئبملاو ىأملاديرت نان هن سهالا تدتأ لوقن أك هتاغبمنملاملاتدغب |[
 | نءوهاذك لعفتن أك لى نر مهلؤقو «لعافي سيلو اريخهيغبمل هرعاشلا لوقهنءو كل
 | ا داىنلا نبأ أو رسسكتاف هنرمسك ل وذاك ىيناف هستمغب لاقي ةعو اطا ا لاعفأ ْ
 ْ ؛ ”ىلذهلا وس ني ةدعاسلاه هثيغبو هيلط اذا هتمغسو ئشلا تيغّس او هلال اط ْ

 ادحو هو ىنثمسانلا ىشعابس هسيئاداو ىلهاافكلو

 1 اامز لحرلا قيل ذكو ءاقب قديئذلا قب م( ضعل ىلعمهض«: جا ىأ اوغاسو ا

 || ىلاعتدتتالاكر دصا !عضوم عضو ةيقابلاو ةمقبئشلا نه قبو هقلاءاقبأو ش ءىأاليوط
 هللا قنأال لاقي هتسرو هلع تيعرأ اذان الف ىلعتمقب أو ءاقب ىأ ةمقانن م ممول ىرت له أ
 ' رعاشلا لاق اهقيلادئموسالاو "ىلع تسقي أن اكملع |
 لابنلادرصاتفخ نكاو .٠ ىناتكرت ”ىلءامقباف |

 ريثكسم لاه .هتبقرتودبلا ترظن ىأ ةيقبأ هستيقيو .ءابلا فب ىوقبلاكلذكو 0
 | كئاوملا َنولاَغتىدسفاوأ 9 اكو بنوا لترا :

1 

 0 لا اقدابطالا تي لوك

 تال 30 لئعملا 0 0 ترو دعت 5 0
 ' مركلا ىلع تاباس وف:داط_صنو ضمضاالبناادق ودا

 أ تدر تدذم اذافرصتيو دماكبلا ) ىكح ) رانلاىرو الذ اذا عيتنن ىأ
 [ 2 رعاشلال اق اهجورخو عومدلاتدرأت رصقاذاوماكبلا عمدوكيىألا تودلا |
 ليوعلاالوءاكملا ىبغبامو » اهاكباها حو مع تكي ْ

 أ تكباذ امهالكديدسشتلاب هتكبو لج رلا تيكب”ىبمصالا لاق ىنععهملع تاكيو هتنكبو |
 | ب أ تنكح ذا تبكي هتبك ايو هسبكي ام هيت عنصاذا هتبكبأو هلتمديزوبأو هيلع |

 ٌْ رعاشلالاه هنمأ

 ِْ ازمئلاول للا مو كءلع كت ه ةفساكي تسل ةعلاط س مثلا

 | لوعف ىلع*ىكيلاو لعق ىلعءاكيلارياكلا كمل او ءاكم ءاابكك كار قع متكباو مسكت اء
 | رك رفشواب ةقان لاقي (») ءابواولااورلق ىمنأ الا سولو سااج فمان عمج |
 «يتعمالا د هناو ءالبأ عجاو رة ااهالبأ دق ىالرفس ىليوءاماا |

 : ءالبأ عجرب هتيواذ و ءابعسلاب ضرال نول هس قاث سس الا نمل نمو ْ

 | لئاعف اوةرصا البلا عمجباودساوءالبلاو ىوابلاو ةملبلاو هلئمةيليلاؤرمسكلاباضيأةولبلاو |
 ا أ امهحاصربق دنع ةيلهاهساىف لقعت تناكيتلاةقانل اا أةيلبل اوةؤ داى هائلقاك ىلاسف ىلا ا

 ل.

! 

 ا
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 رعاشلا لاق نزار وون مذا
 لاوطىرش * قلل دعا اودللاىَرْعزةراربلاةشح ىلع ا ُ

 تيربو ٠ نفسلاوةارملا كفك تنأؤ «رعاشلا لاق ماهسلا بمب قريب ىلا ةدي1ةازيلاوأ
 فن أ م1-ق لع قر ذص نم قل ةربلاو هل ته ذأو هتريسحا ذااضر ًازيعملا تن درو انريرلقلا |

 ىوفرعش نم ةريلاتناكاذاو لاق نيرتخلا ىناج د افلغغ -ىقمصالا لاهو ريعبلا ْ

 تارب ىلع عمدتو ئرقو يرق ل ثم ىرب ىلع تعجب _ممال ةوربةزبلا لضأو ”ىلءوبأ لاقت ةمازللا | ظ
 فاالاءاهرتحو هده اهترئاواتمطحو اهتمزو امون اهتزغو ةقانلا تاتش دقو نيربو | ا

 رعاشلا لاك ةازيم ةقان هذ ةريلااهقناف تلعجاذا |
 ارتؤملا ئدشلاتاضسلانم «. اهعولضل ات ةاربمتب رف أ

 | انيريلاو لخالاا نغقعقو :« لافو ةرباهمشأ امو لاذخخوطرقوراوس نع 1 |
 | بئولا كلي رصتلا.ناوزتلاو دمضتتااةازيلادح او: ىزاءااو :لو اطن ى وريد هملع ارب اب
 ْ ردصلاّو زخازيلاوهوتوهلدعكأ اذكوزبهتمتذخأو لحد م ميم نيد |

 هز عفراذ اءازب اىزيب ل_كرلا ئزبأو 2001111 رهظلا لوخدوأ

 هلطناضةملع ”ىوةىأض الا اذ زيموهو هرهقو هتاغاذا نالغب نالف ىزبأو هلثم ىزامو | ا

 رعاشلا لاق دؤجانلاوهوابّرعمهنظأو هان تتنبام مرا د
 | هسعاحنكردأ!ذيف 6 ةطانو ادزع اوبُرق

 أ ةناتطاوعبلا () لعفرض أو انباطخه ل لاقيوزنتك اناا هجلاظ ؛(اض) 1

 صروح الانب فوع لاق مراد
 قايم مديالو أنو عد * مرحربغل "ىىلاساو

 | اهاك- اهرطم د ماءامسلا تغبو لاطةسا ل حرلا ىلع لج رلا نو ئَدعَتلا ىنبلا( بال ظ

 ىلع طا ارئاو د ىف ةزو احم لكو لظ ىداولا نب و داسف ىل 'ىن ارثو مرو حردلا بود مبعوتا |

 لغننم ءنوتةفي ايار ون لع رب اعرإل قوز تلا دط ون قالو دلل
 ىتاالاحلا ةلذلا لم ةنغبلاو ةجاح ىأ ةمغبو ةيغبنالف بف ىف لاقي ةجاحلا ةدغبلاو ْ
 دكا مضلاب اغي ةدلط لك تاذكوهتلاض يو“ ” يدضالا نعاهسفن ةخ احلا ةمغنلاو انهتخنت | |
 ءاغرةأرملا تغنو اهلط قت وقر ىأاهلنوضناناءقي لبالا هذِهلاَوَقَدْة لاي اضيأدن اغنو |
 مهول تمام ف كمأ تناكاموىلاعت هلوؤو اياغبعسملاو ”ىتب ىف تنز ىأ 3[ اورسكللا» ظ

 | اهعجو يضراهللانةءةمالاو ىنا ارتئأ ىئامتةأرلا تجرخو شقخالا نع ديدج ةفيطم |

 مهسؤر ىلد-ءتماق لاش ّن َندروسفا لصالا ىف كلذ نيمسناو. مهلا هيدارئالواناغبلا | 0

 ليفطلاه .اناغبلا |
 بتكم + 0نأرمغ سس ضرعىلا ذه ترعرع هاباغب تولت ْ

 ىعال الاقو ةراسشابالااورمشوانباورشابتةرسان أ اونظلوقيتراشأ قولا وق
 لافطأ قدر ذلوند ناتدك.داكرخا ارخخلا لاهي ! ١

 'لايذالااذ"ىعرشااوعب رد ع.الا ةيسك 1 نضكرئاناغتلاو ش
 حس م مح مل سس تس سا

 1 0 يل يس



 «(مارإ» » (ءابا/ل دفا * 1

 بطرااوضلا اهبلاد بو فماهلضفقونلا نمتابوادهل او 'هلقءاحب ا

 ٍ 3 و ادب ) ةوذجةدحاولا ةمقملاءاىلت ان ىدرلا

 د | نمدل_عج هزم نمو ىأرلارهاظف ىأ ىأرلا ىداانلذ ار أ مسه ىلاعت هلوق ترقد هترهظأ

 ْ | اذهىفهلا ديوالق لق لام مهتي داء ىلا وج رخىأاوديموةأاادبو ىأرلا لون هانعمو تأدب

 || ىفو ىو ديهنلاةمستلاوةيدابلاودبااو تاوديوذوهو ىأرهمض هلأ 2 ىأدود#ءادب مالا
 أةيدابلاةماقالاةوادبلاو بارعالاءافج هسفراصتيداسبلا لزن نم ىأاشجادب نمي دحلا
 ادحو دين فأي نعالا فلاب وادبلا فرعأ ال بلع لاق ةراذلاف ال_>وهورسكم دف

 ًاودابتوامب هاج ىأ ةوا دعلاءن الف ىدانو رضحلا فالخ ىديملاو ”ئوادباهلاةيسنلاو

 ْ | ةيدايلا لهأب هبشتىدابتو ةيدانلاب ماقأ !ل_-رلاىدمتو 1 مياورهاجت ىأةوادعلاب

 ديبالاه .صضاعىملداو مسا ”ىديلاو

 الئامث ىدبلانيكتوانس « ا.ائاعو نيتنرقلا جا رح نعد
 أودوتاودع وذناطلساا مهل او5ههو تدضأل شمت زحف نيانتنف كي ديألاش و

 00 انأدب عماش دينولوةبةدردملا لدأو امهفذد ركلاءناودب|

 ا «ىزاصنالا

 ظ نين ايلذست » انسة شهريغانديعولو » اًيدي هيو هلالا ساب

 | لامعتسالا ركل الزتاغاو زمهلاهلصأ رال وأ ىأىدبىداوهديئداْلاذلعفالوقتو
 ا نزحارلا لاو من ةيها دلل هواعسا.عزو

 | ىديوفاسلمفللراصو ٠ ددشتلاب ضهنتةيثرو ٠. ىديىدانةأرذقتلعدقو |
 | | شءفلا تلابءاذبلا (اذب 9( الق ىلاهو بركي دعم لثم اد اوانمس | الع نادعسا مهو
 | ' 1 اايرقلا ف عتودب هسملوغ ةيذبتأر ماو ءايذب أ موق نمناسالا "ىدينالفو

 *ىصالا دشنأو موقلا |

 ش ىذاييةدابر كعفوأ .« ىذائلاّرحذقملا عمشلا لثم

 ١ هفلاف جارتس بال صرف مساوذبو الاب لما لئن ذم قوت الص اسوأ حا
 .لطاف مومااوذب كائاط ناك ةيعتمت العلا يلد عدامل انا

 | لدعأو قاما ةبريلاو «اربلا مولا ىلاراس ن مكاني هزججارلا لاه. بارت ااربلا 0

 ريسغاهلسأ بارت اوحوااربلا نمي ربلاتذخنأ ناءاَز هلا لاق تايربلاواياربلا عجب اوزمهلا

 | لثملعفيو هضراسعي ىأان الذ ىراسب .نالقو هاش ىأاوربهوربب هللاو اربهنملوقتز مولا 1

 | نبا ه4 ضرتسعاىأهلىريناو ءاضع وادوج حي راىرا.نالفونابرامتب امهو هلعذ

 | ءارفلادشنأو هلتضرغنا ذااهريتهفورعملتيربت تدكسسلا
 ىل'انو ىدهحدجلا ىف مهتملب ءأو » مهدو تي رتدقدو ”رزهأو

 "لذ ولاريثكى أ لوقهنمو هاربا كلذ حسضو دوعلانمتيربامو ةناعخأاةباربلاو

 ْ هئاريدسلااىلءايقاب ناك ذاري_عبلل لاقيو ضءالا ىأ هرفعالاءاربلاك قراسفملا قرح

 | 53 الا ا ا ا

 ودل



 0 «(اثي ( .( يايدارلا تاه

55566) 1 
 | ىأ : سفن ىردتامو ىلا هقلا لاه اجر تشن” :التشأو ةءالم "أ ةءالعل_تحو ل

 ل.حلاف اهب بعت دق -ىأوتوتضر' أ
 نوغم"ىأنيشاولاةرثك ىلع ٠ هتمز نال اال ىزلا نيثب 3
 ىصح أ نيب زملا ”ى أل ذل ىلاعت ةوقك وقام هيف لم عيالومدعبام هبف لمعي ىأءارفثا لاق | ا

 رعاشلالوةامأو دعنا همه:ةنوياقدب بل ةذم <ىأا ولظنيذلا لءيسو لاقو عفرت ظ

 جاما ب هذن ضرالا"ىأو ا :ًارذا كمن اب ريضت ْ

 الورادلا ف ,مأّنب رضال لونا سكلا لاف ضرالا -ىأىلادي ري ضفادلا عونا هيسنامئاف
 قاس تيزاناذاو رظتنملا عقوتااو عق ةاول انعب قرغذ ةرادلا ىف مهيأ تي رضلوتتنأ زو

 ”ىافأ ارملا اهتيأابو لجرلا اياب لوق و ا رحب و هب تلخدأ ماللاو فلاالا
 ”ىأ تناك امم ضوء ىهؤ همت فرحاهو مضلا ىلع ىرم“ادنلاب ةقرعمدرق# مهم مسا

 لةعبالامو لة_هبامتاركذشلا ”ىأب ىدت دقو ”ىأ ةفص هنال لجرلا عقرتو بلا فاضت ظ

 هنعتاشتساوهىذلا منالا بار ءاباستب رعأ ركن نغ اهب تمهفدسا اذاو اهب مهفتسيو |

 لاف ناذ فقول ىف بارعالا ىلاريشتو لولا ىفاهبرعت ىتفانىأ تلق لبر فرم كل لمقاذاغ |
 لاهاذاو انألوق:ف فلالا ىل_ءفةتوتاصواذا نّونتو برهتىتفاانأ كقالحرت دارا

 فقولاو لصولا لاح راو سمالاو عفرلا فهمالك ىسحت ىنذايىأ تقل جرب تريم | ْ

 َُن نونلاةثكاسشو أ تلقلاجر قءاج اذ !نمىءانلقاكثدنأ اتلاو عيب او ةينئتلابفناوشتو 7

 ( ناك ناف تنّوْن اذهان تانأ أو اذهان يأ تلق تلصو ناف ثنومللة نأ اورهلاو بصنلا ف نيأ وأ |

 | هف 6 ىأ ىف سالف ةفرعملاف قالو لاح لكى ءربغالابأت عفر ةفر همنعتادثتسالا | ا

 هليرونت ب تكيو ريفا ف مكقهعدد لازم ا قذف فاكلا”ىأ ىلع خدت دقو عخرلاالا | د

 دعبام يصمت تءقاالجر نياك لوقت نيك لاثمني "اكو نعاكل انم نئاكن اغل همفوانن |
 اطتاو م و اكدعي نم لاخداو تمقا لجر نمي اكاضيأ ل وقتو زيبقلا ىلع نياك ظ

 ةمرلاود لاه عد :ىأبوثلا اذه 10 يلو اوان ا

 كا دع شا جلا رعد اكو 5

 فرح ىكلاشمىأو قفا ذيزا الرقي ةيبياان بي رقلا امي ىداش ءادنلا فورحنمانأو | 0

 لوقتريسفتلا مد ةّسثةلك اضبأ ىهو لبق اديز ألو ةةدبعبلا نود بي هرقااديىدامل |
 فروىا لوقت ىلباهانع م مسقلا مدّ ةلكركل ادى اذكدي رزىوععاذنك ىأأ ْ

 أ لاو ةزمولا عباس و فلالارصقو ةزمهلارسسكباهاباو ا هووضس هشا !ةايأو هننآو ىا 1
 ' أدل : اموقلا ىل-ءتوأب لاسق» رغفااوريكلاوأيلا تا 6 ا( 6 ,سسضإلا ظ ع

 ظ
 متاح لاق اوأنأ

 رقفلا انياسحاب ىرزأ الوانانغ '« ' ةءارقىذ ىلءاو اباندارامو :
 ضرالاءاثءلا (:) عصف نو مانو ناكل ( اسال ءاوأبلا لذكوأ ْ

 تامه ارع فص ب وذ ذونأ لاق مياس ىئدالب نما هذمعب ضرا ىه لب لاقنو هلوسلا |

 ْ 3 ريفتاثبلانلمشو لاجر 5 ا منود لاح دقو فرطاهل تءفر 5

 ٍ حا انبات
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 ١ | ماهنالاوةلتلا لعل ذربسلالخداذا فرحوأ ((و وأ ) ةف ف ةفرءموهو لعفأ هلال فرص ال

 ارعوأ اديز تدار كو ةكف كشلااماق . ةعحامال اوأريسختلا ىلع د ىهنلاو مالا لخداذاو
 كوسلا لكشلو ةكربضتلاو نيبملالض وأ ىده ىلءل مك اياوأ ناو ىلاعتةوقك ماهبالاو
 | نوكيدقو ني روس نياو أن سلا سسلاج كلوقك ةحامالاو امن عمجتال ىأنبالا برشاوأ

 ا زعاشلا لاه مالكلا عوف ىف لب ىف-هعنوكي دقو بوو أ هنب رضال لوقت نأ ىلا عع

 ملم نيعلا ف تناوأ امتروصو * ىحضلا قثور ف سهلا نرق لدم تدي

 |ءانعملاسقيو نو ديزي لب ىءعنو ديزيوأ ف لآةن امىلا» انلسرأو ىلاعنهلوقو تنألب دبرب

 [ ده فرحأ 14 شيال ىلا هتهقناّنالساننلا دنع نودي زيوأ سانلا دنع فاأةن امىلا

 [نود بي رقلا ام ىداش ف لالاو» ياسووم هموم يهب

 | فاالا ىهست ةنمالاف نيللا ودم! فورج نمىئاالاو ةروهةم تفاأب لمقأ دب زألوقن

 ا أ دقو ةدايزلا فورح نماعممب ا دو فل اشي ألاسةءفاهينز وكي دقو ةزههلا ىعست 0

 | وحضءاممالا ف ةينئتلا ةمالعو نالعفيو العذوف لاعذالا فنين الاريمض ف لالا نو تسسصت

 أنيملا عضومدي وبيلا ني رحكتأابةب وأ ىلهالاو ةمالعلاّهي -الا (!أ )ب نالدبرو نادين

 ظ هنءماللاونيعلا عضوما مرثك أ انماللاوواوه: :منيءلاعضوم ناك امنالوا وهب ” الا نم

 ظ | لءغلا نمىهعا رفلا لاق ”ىووأ هءلاة.سنلا نوكتو تدم بأن ع ان نمرخك ١ تيوس لثمن آان

 | ىآدي , الاعجو تففخ اكو ةيبات ال ةقان تءاجولو ماللا نم ث.هذامناو -لءاق

 د ديزو.أدشنأو تاناوىانآو
 | هنادمرأو هنفان ريغ « هنانآنمرهدلا اذهل

 | هتآتد_هقاذا هتلعفت ىلع هتنأتو هتلعافت ىلع هندي انهم لوقت ءصضم ل جرا هنآ
 | اهتنبالأ سمات لاق هندمعتو

 ٍ بكارلا ىلع برتااكث-نم « هتنبأةولىدأنصحلا

 ا | عمو أن 2 مهءارواوع ديل مهتعامج ىأ م ' طموقلاح رخورعولأ هدلاو دما, ىورب

 ْ قاطاا ارهسمنب حربادثنأو 0 2 الا

 | الفاطملااقالا ىبزئانتاب « انلثم"ىالنيبشناانمانجرخ

 ||| كابلن لزغمىأ ةسفت لزنم اذ_همكسحازغم سدل لاقي بتي داس تك وفق 0

 ضخما بان نان' دولا نم نك -. هلع َُ ريغ حاتم و

 ِ ١٠ قير نرقلا /ج نوتتؤل ةيالافو لتمب نمن ىزاط هت برعم ع 4 أَو ١

 ا جاتصف ىذلاةلزغعنوكد دقو اهانعمهمقو ةفاضالا لرتتدقو ةفاضاللةك رءموهو همركأ |

 اعأو لحر" ىأل خرب تز مم لوةنةر كللامعن نوكيدقو كوخأرادلا مهيأ الوقت :هلءىلا|

 نان 1 سهاوةأ مادي أ ةأ سم اهذهو نبدأ سها أني ًاسمابر ةأ يماني ةأ صاب ثز سمو لبر |

 هللا ةم أ هذهو لادا ىلءانأ صنف لحد اعأديزاذهةف رعملا ف ل وقتو :دئازامو نينأ صااغأأ

 | ةيراج ”ىأةب راع تز هو كنءاسةأ نم اةيأو كءاسو كنتءاعةأ سما”ىألوةند ذنب راجامت [
 ١ ا سس جس حس صحوت ختسسجل صم م” 0

 امم
 هالك



 تءمكححلا لاق هأطبأو هسحو هرخأى أ" ءاثيرا هوي ءاناو نالزدم :

 "ىلذوللدشنأو ناوناولمالان نم نانا ىنملا.ةيونأو

 ةانالا مسإلاو: الو هيوتسا لاقي هن رظمت اىأه. ىفأتساورطنتو قفرتىأ الا ىف ىنأتو

 ( «(لوازء ه(ءايلاووإ اولا بام «
 ا ا د ايوب ا تا وول ا دع ممم نحس كوستا هور سس

 ّْ رءاشاالوقو ور عامتاوديزاما فءابلوقئاهري ركتأ ||

 1 نململ ااا ناني * ةوارخ ناره زال

 رد 5ك بح ًارمثفلا ع نءّنب ياماف ميبجسب ا

 | متاقف هقاد.ءامألوة:هباوج ىفءافلانمةيالوءازكسا نعم نعضتيامأو مالكا حاتتفال
 || هللا دمع ئشنم نكءاماوعيت الشلل .اكءاؤجا ليو أت هذال باوبف اغلا ىلا يتحسن

 ١ نصوح الا لات ء”ايزيجلا ىدحا نم نولدسبفاماوامأ نو ديرباعاو ا:أ مهلوقو ماك

 | ادينذاامأل وقت هولي ىذلا مالك نرقحت ففذمامأو رسكتدقو هران ىلا اعاةنج لااا ا

 / نأ (انأ ]ار دي ز برضدق ناوامأ لوقتوزامجلا ىلءالةقبقا ىلع لقاع هنأ عت قاع

 لاقيويم_حضن ىأءانا نب رطانرتغىلاعت هل لا لاق لردأ اضأىنأو تاحىأ ىف فأيودلا

 لكورل !ةَدثىفءانا غلاب أنآ مح نيب وىلاهتهلوقه-:مو هّرحىهتنا ىأ مهلا ىف اضيأ

 أ ارغرغنيحاه رو ىلا ت تاع #* ايهاط ب !ىفنؤتل ةفوض سهو

 ْ 1 ةةيطللا لاق جتلابل اعف ىلع ءانالا هننم مسالاو

 ءانالا فلاطفىرعثلاوأ 3 لءوسىلاءاشءلاترخأو

 ىنأاهد_-اومهضعب لاهو لاق ىيملاثم ىنااهدح او غخالا لاق هناعاس ل للا ءانآو

 ظ لعش ليلا ءاضق فلك ىف. ٠ هدراوماشخعرغتلا كلا سلا
 ىلذهللدثنأو ءاسحأ لثمءان أعجب او ىسح لثم ىف اهدج اوةديعوب أل امو

 لعتن لمللا ءاضق ىفا لك ىف ٠ هرم حدقلا فاطعك موا

 َنأَتو مابقلادنعروتفاويف ىتلاءاسنلا نمةامالاو يلةانأالى سكن ألاقي ةانقلا لاثم

 أم” ىأ أمى ىصغلا مون » صصاعةعسرنمةانأهتمر 2 رعاشلالاف

 مخ اوانال اريثك ىأ لءاف ىلعن الجرو .ىنولا نمدحوو دح ؟لثمتانو هلدأهي ويبسلاف

 (1وا ( نانادة سوسان مفاوألا ليج 0

 ا
 ا

 ءاواو لوهف ىلعانوأ ىوأن هلرتم ىلا نالف ىو دقو اراهنو ؟الملئث هملا وأب ناكم لككوأملا

 اذااضيأ هتوأو» ءاواانأ هتوآو ءاملانم ىنوصعي ليج ىلائو اس لاه ىلاهتهلؤقهممو

 ةصاخ بالا ىو أ ىف هغلواولارسكي بالا ىوأ و ديز لأن ع « ىنععتلءفأر تلعف كب هتلزنأ

 : ”ىوأ نحو تءمهئاوانريطلات 50 فايل با نمنيعلا قأ ىف هانرمسف دقو داشو»و |

 «ىوالا دل 1 ىنادتاك ه "ىفاثالا ف صد جادعلا لافو تايوأتمو وو لاب لاشموآ عجب

 00د! بهباضإأ اةيأو هب وأهل ىوآان اف نال_ توي ةأدح ةمفثأ لكهيسش

 رعاشلال اق راو را امراة مدام |

 | قوآو ىو ت انبعججاو لاغش ةيسرافلاب ى عسي ىونباو 5 ايلىوأام هيو أاتسا ىننًولوأ



 ه(اما)« »تالا لف « (
 حا احم هس تسلل محل مج

 | نعمزب مداقنإ و ١اسو ورعوبأ لاه ..أطبأورسقاذا ةللأ:ىؤيىلااضيألاشو ددأالا
 ”ىرازفلا عسض نب ع رلا تب *نعأ ا

 1 المان" "قيفأامو »* ٠ اهتاسن انس ناكل 1

 ِْ يطيل 0 # با ةوحرتلا
 |تولأامكلوةندتاءتفاودتداتئاالو تيردالمهاوقتمكسلا نبا لاق" نوعبطظت ديا كأ
 ظ | 1 ةدقو تيانأ الو تب رداللوقن موذعب ولاق تءطتساالو ىأ هتعطتسا امىأ اذه

 | ىلآو ءاعمأو يملا ةمءابلا نتكيؤ ربكم دقو جتقلادال  اهد_او معنلاءالا الاو. التىف
 1 نيملاةيلالاو رمق اذا مالا و قتتااضيأ لانو هيف هلثم ىلتئ اد ىلأتو فلحءالب اىلؤد

 ا رعاشلا لاه انالأ عهباوتهلعف ىلع لإ

 تَربةماالا هنم تقيس او « هنبعأ ظفاحانالالا لملق ٍْ
 | ةولأ ناتغل همفو هبرذ هرذتت ىذا ادوعااوهف دي دشنلاةولالاماف :ولالاو ةولال اوةولالا كلذكو ٍ

 |ةالعملانزو ىلع ز.ولانتالءلاو برعم ”ىمرافود ”ىبعءالالاهاهضفوةزمهلا ضبا[
 | . اناص-فصيرعاشلا لاق ىل الا عهجاواهيريشتو جونلا دنعةًأرملااهكسةيتلاةقرملا |١

 ىل امناّنييلعاحاونأو « ءارذىفةايفصمّن اك ْ

"1 

1 ' 

 رعاسشلال اف مطلارمرظنملا نيس ر صم خفلامالالاو |
 | | ءالالاحدتما ام الانأ ه .اريجيمكح دمو مكسناف ا

 : ظ 5 رلالاعو تلا هقشطتالؤثايلأ تلق تا ذاق ةيلالو ةيلا لقتالو اشلاةيلأ فلاب ةلالاو ؛

 | عمباوءابلأ ةيصتو لعن أ ىلع لآ ؟سكولاعف ىلعءالأ هعئابو « بطولاحاحتراءاملأ <مترت ]ا
 ا ىأى لآل بدو تان املا ش اكو ةناملأ ةهتنو كب رصتلان نا. [ شك اضيألاقيو لدا وع ىلا أ

 0 ىلأ ىلأ, بكلب لجزلا ىلأ دقو هوب مهشحبو الأ لقتال ءازمعةأرماو لالا ميظع

 |اهليا قتلا ةرس !اوماهبالا لأ ىف ىتااةمدللاةبلالاو هرخؤماشنًرفاحلاةماأو أل
 رعاشلال اهو مآوءاماعجلاو را فالخةمالا (1م1) ٍ

 فلاوخ مآريغاهيفىررلغ « اهلهأرهدلا بلع ءوسالم ْ
 أ لسأو هراملا,ناومالاونب ىارئاذا «اتقلالاقو ناوخ ايلئمناونما ىلءاضيأ عمجتو ٍ

 !ِ كلذ ىلع نيك_تدلام هلعف عمتالو نسا لدم لعف اود مآ ىلء عمج هلأ ركل ةومأةما ١

 ا ةممأو ةيمأ اهريغستو خلا "”ىومأ اهبل اةيسنلاو : هوم آتومأدةاو 0 اهلي :

 ا ”ىمسأ لو ود نم مسجنمو اوهفاعرو مضاان" َى :ومأاهملا ةيسنلا او سد رقنم ةيداسبا

 | سمت ديعانب ارغصالا وربك الا ناتيم أ امعو جر مسا لصالا ىفوهو تآ اي عير أ نب

 | ةيمأو صانعالاو سرانعلاو برح نب نامفسوب ىربكاا ةممأ ن 0 0 :

 ريغةم أ مأتسا لأي د ؛ رتل تالرعلام الاقي لبعاهممامال ةوخ ثالث مهىرغصلا ْ
 ٌققذكو تحاضىأءانومأترر واقل ثمأ و 'ةمآ تدعوا نا نمهلا نيكس كتمأ ٍ
 هجبو ىفالااهناكحأ بمب قوأ ةلزئم فاطم فرح ديدشتلا اورسكلاباماو:«ءاومءومت تءام|

 هبت كاوهر نلنروحاو ا نم دب الواكسصع انا مك :.ةاماو كلشلا ككردي انة سمو أى كدا

 اه ر راوعتس»



 4 هالا)٠ » (ءال وواولا بانإ#

 تب بيز هنم لوقت ه هرسةءوأ ض ولاءازانهرعاشلالاق ءاملا غرفي نوح ءاملا ةسصخ
 ضوملاةههىلئاةلالوقاّمأوءا زاد تلعس أ“ هازبا هني زتآ واش زو رةيزات ضو

 ألا اذاوةيزأ ءازالانمالا برشتلا ذاةقانال لاقيو ميقلا هبىئعامناف ءقوملانابرظلاكه ازا ||
 1 ىءاشلال اه لامءازانالذو هوازاوه مالا ميقا لاسةيو ةرةءرقعلا نمالا برشتمل

 لقعممهلاناوءازا هب مهلان أب عشلا لعدم

 انزأ ىزأي "لالا ىزأ اوهسراو لّهت الوهح .داحاذا ها دقو هي ءاذح ىأد ازاروه لوقتو

 هبلع تغمض ازيا نالف عمن ىلع تيزآديزونأ لاق "ىعمدال ا هاك ضقتاذايْأَ

 ةغل هتيساوو هنف قوسا هالعج ىأةاساؤمىلاعهتسآو هَ زعاىأ ةمسأت هتيسأ ا
 اهذجو هنىزعتي يزل هب ىستأبام ىهوناتغل سضلاورمسكلاةوسالاو ةوسالاو < 0

 دن ددقتأل ىأةوسامتل سل ن عرنأتال لاقي ىدتقا ىأ هب ىسنأو ىمأرب هلا ىمم مش ىمأو ىا

 رعاشلا لاق اضعبمهذعب ىساكأاوم انو ىزعتىأ هب ىمأتو .ةودقب كال سبل نع

 امس املا ماركالاو:سفاوس ان" مثاهل ؟نمفطاايىلأالاّ او

 ملجم تيان بوت سارا سرسالاو» ماع اوتؤدق ىأةودأوةؤضا القال

 ْ عجبءاعرلا لثم ىسأ الا عجب ةبطالاءاسالاو هنمعبءاودلادو درو _كمءاسالاو اضن ن زحل
 ا وسأتءاودلوءذ ذىنعومالاو هءاسالاو ةيطالا اهلك اون هةئيطاا لاق ىعارلا

 لوقه:مو لسيعف ىلعاضيأت ىباذوسأموهف هتيوادىأاوسأ ءوسآ جرخلاتوسأدسلو

 | نومسيتيدابلا لهأو هلكىبؤيالم أ اذ هلاقيو ه مس غامدلا أ ىلع”ىسأ هرعاشلا
 ةغباتلال ام ىساوالا مهباوةيراسل ا اًذيأ ةيسآالاو ةناكة هآةثتادلنا

 لئاوالا اهتتمث 1 ىماوأ 5 مةذمرغ تعدو دق كن ناف .::

 | ىلعىسأو تالصأ ىأاوسأ مهن ثول و الاو

 حفلا اشالا (اثا هنن زحىأ نالفا تيس دقو نزح ىأ ىسأ ىسأي رسكتلاب هتيمصم
 لاه 5 ىشأ اهريغ سئتالءابلا نم ةبلقنم هس ةزمهلاوةءاشا ةدحاولا لذفلاراغص ماو

١ 
 ا 1

 مض» هيناستو *ىثأ ىداو * ةدراب عررلا ىدتنيخ اذيحو رعاشلا| |

 1 لالا انا ن ”ىنتشمحو ه ةصدكم ىنج نع ىرعشت لاب ظ

 مرااهمارانمريسغت لهو ه اهءراخمتلازلهتءاشالانع 2.

 مر لاو ىدئلاباهرايج م اهرشارهدلامذءامةن-و :

 نهئرباذا مظعلا ىذنت دنت ا دقو لق هيف ةمالانداووهو؛ ْئسألاسقاةملص أ ةزمهلا تناكولو |

 *ىمصالا ل |وفاده تركب لا نبا لاهو نصل قدرعس و اهنأ دأرقأ اذكه هب ناكرسك |

 رقلانعتسيءاسحلا لثم ماعط ة مص الاه اصا )نونلابم لا ”اءازةلاوورعو أ ىورو

 ةانشقلثمىضأ عمل او ري دغلاةاضالا( اضا ال٠ ةمص الاكاعمبرصلاورئالاو ه لاقو | ْ

 د رص” ىأولأب لجرلاالأ( 1ك وك اوةك أ اولاكأكر "رسكلاو ذل اءاسني اءابضاو قو |

 1 ةيلأالف ةيظدالا لثااىفو لاوأ اهعمجو ةيلآةأراار لاو هفاصتا كولأب الن الفو أ

 1 راك نزف الجمل الرش .قأبرعلان ع "قاكلا ىو ةيفتس وق ءانرملا ||

 8 نعل
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 نكمل سلا
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 دع
 " ةهرغرو نر :

 'ّ ١ رذح ىنفلا تاهو مه هدح الف تودأ هلك 1 . 1 .٠ -. << | 0 نسور ىف
 إ مت دقم الكل نال لانملا ىل-< همسه زوجو ارذ> لاب ال ىأ رءذم ل همي اردد بصنو ”ارعق ربع

 .ذ١بد نإ|

1 
 ْ قاسللا ىو بورارنخ ىأايد أ ىدأينبللا ىدورذ نيحوهو قعفمن لعد ”كتاهههوقب دلإو
 هل

 ْ ءاضقىأةيدأت هلي دىّدأو اهساونأكا ذاىديو ”ىدأ ب وثلاَبو هي ديدي سيهي دأ هلا عطق

 1 ال مالاش د تال ريما هملا ىدأتو فلالا 3عكنمةنامالل ىدآوهوءادالا مسالاو

 ًازيبارلا لاه اءاطملا لائم ىرادالا عهباو ةرهظملاةوادالاو هتمدجرضساو هرداصاذاالام |
 0 لابو ةابلسف ءادساقةاو . 00

 1 ناسا ا ل ا ا اسم 6 :
 | عسملاو رعلاح وم" ىذد ١ الاو هبتيذأتو ةيذاوةاذاو ىذأوهىذأن» ءاذب اهيذؤيهاذآ ْ

 1 ١ نكلو عجو ريغ نمناكم فّرشبال ناك اذا ذأ ةقانو لعق ىلعذ ارمعب“ وعلا ةكذامالا | |

 ا مديلات لسعلااشيأ ىرالاو#ن د مسالا

 : ركيلالونرد لعروس الو .٠ ين

 ىمهتي ىةرأتديز وبأل اق 031 ًالردتلاكاردا ىلع سحتنالىأ |
 ش أرغ ىسانلا هعضامو

 |[ اروثفسي جالا لوقو ةيادلا سحم”ىرتالاامناو ”ىرآف اعمل مهلوقهعضوم

 ٍ | دقو ساكلا ىنعياسجب "ىدشحولا نوكسيف تبان'لص اها ىأ 00 ”ىرآاهلاضايرأدامعاو |
 ا رعاشلالوق هنمو اهسحمفتبادلا هبة شن ل بجوهوابرآاضي أ ةضالا ىفست |

 0 .٠ 0 فاد

 1 لةع لالا اذاقاسلاةمعش ه هوو ديو

 ْ هلسوراننلا عضومترالاو ران رأ لاقي ب اهتمك ذ ىأةيرأثراملا تي "رأوا ل ىورب رد |

 | عشبة لإ دملابرثي مساناورأ ىذركبو نوزعلثءنورا عسجلاوءاسلا نم.صوعءاهلاو ىرا '

 | تيان تام امدأ رستم يذوب ألخ ضولب ىءاملا ب بصم'ازالا اتا ]نزمملا |



 2 4 مادا« ٠ (ءانلاورا اولا بان) «
 مما

 ا | فرطا ىرجت» ايلا عمنيونتلاب ىشاق اذشوو اول ١ مر كوزغيو املا عفر كسري ديز لوقت '

 أ لصالا هئالاع جلا ءفالاوءاعسالا ىف هوحولا عب نم نم مرضت را ىرحم لتعملا '

 ا لجوءاملاو :دكربلا ءان' الاو للا تدارأو تءيض ىأأزومهمءاتثتسا ةقانلا ت 7 اناا |

 تكسلانبادشنأو ءان'أ أو لذا تتأهنملوة:لذفلا 1 ١

 ءانالا مظءناو قسالو 52 لعب لمت نلانأ ال كل انه ْ

 ْ صاسعلا ىد رطلاءادمملاو ليلا ىرجهملاى 3 ث.-ةراغاارخآن ادو دمءادملاوءاّممملاو 1

 داحاو*اذيمودحاوءاتيم ىلع متو موق ىب لاقي ءاذصو ءاتساضيأ قب ,رطلا عتجتو ا

 3 د ولأي هنانأآ 40 3 اهلذيذ او هرادءاقلت ىأن الف :رادءا ديمو نالفرادءاتمع كزادو 6

 | هلصأخالا نأ ) « ثكبوناذرعاشلا لوقدنمو ب ىو ىأتيائاو ةوان ااضيأوأنر ْ

 ْ ناوخأ ةينثتلا ىف لوقت كنالواو هنم به اذلاوءانآ ل ثمءاآ ىلع عم هنالثلو ركاابوخأ ١

 يل-ءونايرخو برخ ل ناوخا ىلءاضإأ عمو صقنلا ىلءناخأ لوّعب برعلا ضعءدو |

 14 هوةوخا 4ناكن اف ى اع هلوةكن انث الا هيداربف هما عسستةيدقو ءارفلا !نعةوخأوةوخا |

 ءاهدص الاف ناوخالا لدع:_.نامرثك أو نانئااقناوانلعذنغو انلعتاناكاوةككحا
 : رعاشلال اه نوثئلاو واولاب عجب دقو ةدال اولافةوخالاو
 انمالا ب مثكم وا تنكو 0 موق رش ةرازذو ناكو 1 1

 كلانا ت 6 :ًارو كخأو كل ابتر موو خبأو كونأ اذهلرةتافاضمالاو الووخأ لاقئالو | :

 ا | ةقافسالا دس ايمدوكت الإ نأ ةمسمْده كانو ةز زج كلونهولوغ كلذكو كأخأ م

 ١ ا ىلءلمل داهية ةملكلا سفن نم ثناك ت اواو اول نال تاالاوءابلاو و اونا قب ارعاو |

 | هقلواخأ تنك املاةبو .. بسصالا ىلع ل كبادفلالا فو ضفللا يلع لدا دءانلا قوعقزلا |

 || تأ ىلع ل در مضلابت خ اولاعاسمناو اشيأةوخالا ةئسب تخأ لابو ةوحاوخأ:ثرخأأ|

 ا | مءالاك ف قولاو لص ولا ىف تتاث تلا اناا لدحالخالا نودا يف نالذ عنصو واو هنميهاذلا |

 ا لوةي سنوبناكو تاوخأ لوشتك نالت خالاىلاكلذكو ”ىوخأ خالاىلا اهيسقلاو 0

 ٍ 1 ىأن الني كلاخأاللوقتو هاخاو لون هداعلار ءاخاو اخ اوم مانا سايق ساو ىخ

 ١ بابا خو !أتذد فاران تخأتو اغا انو حبتاوم

0 
1 

 ا 0 را را وو ضال ىف لبحلا نم ةعطق فرط ْ

 ْ ىرباسأو ةيغباو أن الفا لوبت:ةمذلاو ةمردلااضيأ ةمخا الاو ةيخأأتهيادلل تمخأ دقو

 | لاعأو هلع ءاؤقاذاءاذيا بدؤبافكى عما دآوتاودالا عهباوتل الادادإلا (ادا ْ

 ول هسماع معا ن نمعأ نالف ىلع نيدو نمد ٍ



 «/تاله ل ء(غالالس» عد

 ران لوقا دس امج ”اكءاسلا تراصو مزال ءاهلا تواصق هب ”لخأدق|

 بيرغتانأانانف كنك ٠ ابجاش ىنتأراملىتنبالوقت أ
 ةرعتلاه# افلأءاملانويلقيدتو ءاتلارخأو فلالا م3 فها ا يدارأ | ْ

 1 . امهانأباو تلقنأ عزج لهو امملع ءزس ىف اوعزدقو : ْ

 ٠ نيتملكلا اواعج ءاّرفلا لاق «  ببااقوفابو تنأ سنان هةأ سما تلاقو امهيأياوديرتأ

 ا للقيو ف ةيدنلادارأ بسن: نذنامغا تبأابو تب أ ايلاهو مالكم يفام ترك ةديحاولاك |
 1 ىريغلاةمح وبألاق ةمسقملامالل تنال كاي الاولا ها نوجد موهو كلا الوش بأال |

 1 نوح كانأالقالم ٠ ىنأدبالىذلاتوملانأ !
 ا الكت ذكر بالج نزل لاشي تيكسل نبا لاق ةريخالانوثلا فذغ ىنيفوكتدارأ]|
 ْ ءىجلا نانالا انا ) عض وممابءاوبالاو هنرثك نم عطق“يال ىأ ءايأن كل عيال ىأى يال ظ
 ||| هنمو هفةخاةووأ هثووأو مه ركسعلاق أل يق كسفنل لحاف هرعاشلال اهات هنت أدقو |

 || لافاك امكان أم .دعو ناك هنا ىلابعت لوقو «بسغنءهننأ اذا تنك ”ىلذهلا ل و د
 ا تناآهتنتأدقف قجوزعهناهأ نملانأامنالالوعفمن وكي دقوارتاس يأار ل |
 0 لعسفلا ماله ىلا ءاملا ىف تمتدافاهلبق امةرمدكلءا, تمل: !لوعفم واو نالد اغا ا

 ١ نسحأ ام لوقناك هنمقؤدىذلا ههحو نماىأءانأ ام. نس ا هنانأ ام. نم مالا ثنا لوقت | ١

 ْ زحارلا لاه ةائمام دز مالكلا اذه ةانعتأ

 5 لا 3 ا يوما يل

 7 يا ربات كلو .٠ ٠ يع د |
 رعاشلالاه ةواناواو 0000 وقت

 || مهر د نسكمو نما عابام لكفو .*. ؛ةواناقأ ارعلا ف اوسأ ل كنف ا
 أ قارس داعي «ءاطع ىو ن الهاو مون !ءاحَدةديزلاةاجو ضةاذا ءانقسلل لاق» د
 |'قأتو امهتىأئ كال قأتو ءاطعالاءاّالاو ريسلا ىلا يديعجر ىأ اضيأ قأو ةقانلا هذه
 ( تينأو ةالفور_هل نضّرعَتِىا نأتي نالفءاج لاق, ارغا الا ههجو نممانأو قفرتىأه
 أ هضراأوللا لانالا +“ "وب لو دحللا ”َيالاو عضروم ىلا حرم حرتما لس تاهس أ ابتأتو ةينأتءاسملل
 ْ ةوبازلا لاه هزطمةئليبص» لو ل ءابساذا ”ىوان أو ”ىلأ ل سان اج لاسةيلدعفوهو |
 رءاشلا لاه تايوان و نو بي نغلا ىوااتالاواتضنأ ف الاؤا» لأ هدم "فلس

 تالا ب اصاب رصةاكين « . مهب مديرا

 اطيق #0 ين اجالاوب 1
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 : 42 .-اصلملاا لض عيدورتي وص 1 هناك هايوءامهب ىداشسر 02

 : هانماب اهل تلقاذا الاب ت لاب تايعوأ ْ

 ١ وس اتضاوضرالارهبلاو اة ىكفثز

 أدجأ ا ١ ولا سقلاةدملاو غ عفلاءايالا 3 نيم _ ظ

 رعاشلا لاه ةصاخ بصقلاوءافلحلا |
 قرم. ءانالا ةعمعك اًضعن - هضعل لبءرب برض هر سنع 1

 15 اًسوهو قلخلا فورح نم» هولخ عمامهبف خا ةلايىبأي نال ىأكاوق ردهمرتسكلاءابالاو |

 ٍ رغاشلالاه كيرلا, ناس أو:ىبأ ربازهت عمال

 ناسالا س زال ني أي *« ىمالطلاع رلا باهام كلبقو

 رعاشلا لاه .ءاماهتسآوءاملانالف ىبأو عن عنتماىأ بلع ىنأتو
 : مشت قراعز اعف ب صت امهم . ةواصرمل هامل !

 رعاشلا لاه هنم صرة ىورالا لوو" مش ذل ابالا نيب ىا ستوابأ أتت يأ دقو ءاوبأزغعو ْ

 ١ انجاونهنمنأضا ا لاخاال ىلا ه هنانلك وزانكلتلقف 37
 ٌْ ةيلهانلا كولا اة ىف مهلوقو ماعطلا لأي للعجا ذأ ذاابلاعف ىلعءانأ هذه لاقيو |

 |وبأ لص بالاو هلع نءاثامرومالا ن نم أت تأ تأ ىأت كسلا نبا لان علل ثحأ

 | أةنئتلاف ل اوةنكلئالو او هنم بهاذلافءاسر ا واروءافقاو انقل ثم ءانآه هجن الكي .رحصلاب | ٍ

 8 نونل اوو اولان تءدباذاو كل ؟ةفايضالا فو صقنلا ىل_ءنانأ لوةيبرعلا ضءنو ناونأ |

 رعاشلا لاه. نونهو نوجو نوخأكاذكو نوبأتاق| ظ
 ' اسالاباتغ ةفو نيكي م: ابنك اومأنةّرعناظ ١

 | فذغ كاني. أى أ بأ عجيديربقصماو ليعمماو ربه ارباك_أهلاو رهنس زعانف للم | ْ

 ةبستلاو هسربو ءوذغيىأ» وبأي بأ هلامو ةودأت .وبًدقاوانأ تنك ام لاقيو ةفاضالا نونلا |

 ا ةمودعلا ثم“ , الااضبأ ةودالاو ةوبأن الف نيبو دو مالاوبالاناوالاو "ىونأهيلا |

 ب وذ ىلأل رةكورب ”ىعمالاناكو ةلؤدلاو ا

 : - حعيدام 'الا مشل! كتويأانحأ . ادح أ ترششنأ هون ةيس دم نأكول

 أ١انن ا وعشت أتا!ةم العن ولع لعفا يان مهلوقو كندامالا ىلءلاننكرانأ هيوربهريغو '
 امامتاءاتلاءاملع فة كلناف نآرقلاىفالا» اهلابابلعفتتو ةمأ مالا ىف مهل اوقك ةفاضالا |
 | ىفءاتلا طة لاماوتططان نولوةفءاتلا,ثد تلا ءاه ىلع برغلا نضميسةي دقو باكل
 هناك اكن يفوح ىلع ناك انابيلا نال بتاتا زال نينا قيع بالا ئعرل# ولا|



 أ اماسسلا ىف كل ذو اهلاو لعجتال ىأاهدا و.ةدلاو ةوفالثي دا فو اهدازوتأر !انيب ف ةردءنأأ |

 اهدار ىلءاهدج ودتشين أ اهتداعنمىنااءالملاو اهداو ىلعاهدجوَدتْما اذا هلاو ةقانو
 اناصم صب ت.مكلا لاه .اهلبقام ةر سكن ءانواول اتراصأ
 ...ببقاملان اهزيطلا ني داج .٠ .هطسو هملاوا ا لضاطملاْ اك |

 زجارلا الاه بهذف“ءا ارمصأ ايف لسزأ ومو ةومءامد ْ

 2 هوملازيعكاملانمىأالم ه 4 وال لول دال ءاح :
 ديور لاهو بويكتعلا ةوملاو لاه ةوملا ىثكماملانم دمت هورعو أ ءاودد

 00 .. هقئلاىرامملا جيجا رحاشب «. لملك ضرع تاق هب

 1 نمترمهتاذا 6 5( ريحت ىأن اسنالا هول تلا دال ادارأ

 ْ مضتلازب لا هيطأام |
 | ١ اهااوىشرتنعب ه اهاقوانلا منيع تلا « .اهاواهاو متابرااهاو

 |تيمكلا لاق نالفا.كنود لاق اكرضب رحت وهو نالذاناويو تاقئوشبانا نا تيرغأ اذاو ا

 0 لفاهي وىل- لاب ٠ اهلثمؤتداو- تءاحو

 تيكلابادسننأو ثائتسالا ىف لاقت ةلكمبد (هيد ) ا

 لوهتسمك اوم هناف .٠ لك اه يو4لمتاذاودو ٌْ

 لكتينأ هب رجأ هناف . لفابي و 4لرقا ذاوهو ا

 هرخ اا وريسكو ادحاوامماالمأطتوص عم ىئب مس اوهنءامسالا نمدوكو هب ويبسامأو

 تاوصالا عراضي ملهرخ 1 ٌنالرمشءةهقرافو ”تاوصالا عراض هلال اغاورسك ظ

 هانث ف رمصأ الامبا ارعانهب رعأفهي ويست اروي وببس اذه لاه نذو ريكشتلا ىف نون

 هن وبساوز ةءنثتلا ىف ل وب هتاف هب رعب ل نمامأو ن وع وسسلاو ناهي وءبسلا لاقت هعجو

 هريثز قدسالاهودو وهو 4 قدس مهلكت هيوبدسو وذ عجاف لو ةيو هب وينسامهالكو
 1 | ىفشلاهاودو ةعمضلار دّمّعم « هب هةيقرلاه اهيلغاف ا هسا هس اع لوح راجل هودوو هاوهووهف

 (لافدصتةلكت ايه ((هبح ) ابجىأ مشاايته وه ل حر (.>) .) هامل سنا ظ
 هوا ىمقعلاب ”لخت اب هو وه هلهأو قمشعلا تاهيشتاهسهذ ريرح

 0 ةيدنتلا نوف ةلزخامع لاس لك ىلءاهنورسكم س انو ءاهاهلصأو فنك لم ةسوتفمءانلاو |
 راغغقلا ىف تراص تح ادالب تعطقالب اسد: :رحارلا لاهو

 ا ةيييص نمر تابح 2 تابهاوهعم نم تاهيه 3 تانوان ار شقلاب نصسب

 | اناهيأ املا كن ءتاهأ لاه زارآوقا اره لثم تايب لاقيفةزمه ىوالا*اهلاأ لدن دقو

 ءاشناو ءانلابضق راهبسمت ئءوهابهلاَقف٠اهلاءاهياع فقوءاتل اريسكن مو *قاكلا لاه

 ىنا عب "انايبف لا "اننا نوكتفةءاس نوكش نأ تاهيه زوجي نيفخالا لاهو. ءاهلا
 أءاتلاال ةعاجاهلثمن وكمال تمكو ثالّن ال ىزعلاو تالملا ىف كل ذزوجالو لاه .ثدأ دا
 ًادحاو فرح ىلع مسالا قب نيتدئازءانثاو فئالا تلم ناو فاالإ عمالا ةعامللا ىفدازال |
 ١ ةمرلاوذ لاه لبقأ ىأ هايءايهيعب نم هبحاصل ىارلا لوي ( هي 39 (ءاسازم :0

 ١ يم ا ا سم رح صعب جس روم دع جدنا جا مج. تو حيويا فسم يس دع دع مي صتس م جس حجب هييسسس وبا تيم تمم
 ىدان
8. 



 4 ها 5 2 1!فّنالفو طنا انعاز زسووتلاا ودازامعا و لعفو لاعف نمب قري

 ْ هركذ تعفرا ذا همسان تغّونو هتءفراذا اهي ونه بتعونو هنانووف عغترا ومى ل اها

 عفتراتاسنلااهانو تروق ىأ ىسفن تهانو
 تيكسلانبا هيىلا_الئأ هيهيونالو هل هيونال الف لاقي 26 دابا لسسمف ١)

 ( هجو )ب ىلامت ىأ لكنت لثمءانل ارمسل كب هردن تاأو هل تنطفام ىأ هل توم وامو هل تهبوام

 تيكسلا نبا لاق .هوجالا ىسوهوولا ”سءاّرفلا كحو هوجولا عهلباو فورغمهجولا
 واول نمضوعءءاهلاو ىنءعةهطاو «حولاو ثمخفنا اذا واولا ىفاريثك كلذ نواعغيو

 : اهموواولارم-كب ةهجولاو ةوبولا مس الاو هسفن ىأرااوه ىأ ىأرلا هحواذهلاشيو

 للي اةااًةه>اوملاو رداصملا ياهلا عم عمتتتالا ناو دواولااءاعجالاق تنتداولاو

 داولا تراص ل عتفاوهو مس ىأ ىأ أر هل هدعاو دلابق ىأ كهاجوو كهاجو تدعق لاسقيو

 ىأ كه اكو كه اك تدعق كلوق هلع تغدو ءانل !اهنمتاديأو اهايق امةرمسكل اب
 ةساحىفهتوجوو واواه_مقءانلال_صأّن ال توجو ىأ هخأ كات ودتو كءاقاث

 لثااىفو ريكو ىلواذا يشل هحونو كرلاو لوف تهسوو هناصتس هلت ىوجو تهجوو
 ةدح او ةه ىلع له اذا هو مئث و طئاغلا أن نأ نس الىأ هجوتيام قعسأ

 هريص ىأ هللا هؤبؤأو ردقوهاجاذ ىأ بج وراصئأ م ذاانلحرلا هدو دقو فاتخضال

 ريهز نب سدق نب دنهنب رواسم لا لاق انو اما ال اهبجوأ
 :7-ذ روع أ يش نلف تكن ضرعأ ٠» قنهحوأ امدعب ىناوغلاّنا :

 || اذاوهموالوأ مخرلا نماء اي تدب رخاذاداوالاةيوةزرخةبي-ولاو هفا ارش دلبلا هوجو

 ف ةراناوه هج وتلا ديبع وبأ ”ىبممالاهلاه سرف ذ مسا هج ولاو ننال وأءالسر تيحرخا

 لوةكت فرح ”ىأب هريغتن أ كلو لاه لولطنا نعة_فاقلأ نيب و سوسأتلا فل نينىذلا

 ه.جوتلا لوي هريغو همح واهل لبق ل ل ذاورق مويلاو وق دربص وق عمّرذأ أ سدقلاى ما

 تعدوا( هدو ليخدلا ى مسيق ف رطاسفنامأو ادم ”ىورلا ناك اذا هتاكرط مسا

 لمخلا لاق اب هرم ةساو مصخلاهدوتساو تقاسناو تعّتجا تهدرتساو لالا

 لمللاوهديتساو ىهنلا ىذىلا اوهنهنت ىت- لمت ارودصدرو ْ

 06 ةعاطلاوهو ءاَتلا نم اوهةيتساو ىورب وللا مجرمهأي ناكنلاوعاطأ لوي

 ةئءط ف ميلافو .هرو تهرودقوءاهروةأ اوهروأ لجرو قرا لاقيو قحلاهرولا

 ىلفمستنهو تدر ء و اهرولا سنفدلا برجك ا

 فو ةريأا لهأ غلب ةنعببلا ييقدفاولا «( هند ف رعودرخ ابوهىفءاهرو خبرو

 نواةمةعاطل اهقولا . نر كل اخر الو تمر عدلا رغيالكيدحلا

 (هو ) زاصللاو هةيتساو ىوريو تعطاىأت هةءتساو تهقيأو تهقو دقو ءاقلانم

 ىشعالالاه  ةهلاوو ةلاوذأ ساو هلاو لجرو دحولا ةدش سريغلا و لقبعلاٍتاهداةولا

 ١ لمع ىلع ىلكش اهلاو تايقأف ٠ انمقجااه دنع لكواهاهد لك [|
ْ 

غلا هللاو هرعاشلا لاف مغدأف لهتفارهودهلئاو هلولوان اهارداهاو هوب ةوذقو
 هيلوتلاو ةرود



 / ظة.تساهمون نمهشاو ةهنماهلاف قكلاءاو هبشأ لاقي لودبا نمد ضر أ هتهنو لءاكلا

 | ضالل تبنديزوأ هيلغوه هبنتف هيلعهتفقوأ' ثلا ىلعهتبنو هلثمهينتتلاوانأ هتهملأو

 |ىهذ انتيسناذانالف حام تأ ورسعوأ هلهيدنت ممهاسنت يمال وهوا هب هينارسكماب
 ١ لاق عدرلاوربزلا تلا ( هلغ )ورع ني تايب : ودوئط نم" ىحوبأ تاوبنو ةهلم

 هااوءاضغملاكريغلو 5 هجولا اهيأاذ < تبيح

 ْ ١ ىوريو « هضتلاو م - اان تكتك هذي لاه همودت در نيدو لسا تهد وعد ١

 ٍ لوقت ,دنلا( .د.)-غ ادلب لخداذاهجانلجرو مصحلا تددر لوقي هتفكتك

 ْ ةءلهالاق الط ناكو ةعقجلا مقس لد الا تهدنو هريكو ضوحلان ءهنرحزا ذاريعملا ثهدن

 ٍ | نونلا خفي ةهدنلاو ةهدنلاو تءاثشمس سهذ تل كلباذرأالىأكب رسم دنأ الف ىيهذا

 1 لاح ةىؤمالادشنأو ةشاموأ تءاصن ملام | .ةزثككلادهمنر
 | قودنذ ةهدنو ذمهلامالو «ىفدمهؤ امدىفونالو فيكذ

 ( نضام رلا ىف هزاعنا مح رخو ريسكلاب ايضرالا تهزئدقو هزنناكمو ةنورعم ةهزعا|

 ( هزنتثانجرخ مهلوقهعضو مريغىف سانلا هعضر امو تيكسلا نب !لاق 2

 || نالفل .ق«هنموفاررالاو ءاملانعدعاستا !هزنتل ااءاو لاق نيتاسسدلا ىلااوجرخاذا

 1 ا 2 ءوسلانعدعيلا ةغازتلاو اهنعاهدعاس ىأ ا وراذقالا عز

 ش ىلذهلا لاق فايرالاوءاملان غاهتم دعانتام

 1 انايتتاألاءاملاد ربالذ « الفلا هزي دب رط ل
 1 نمادمعي ناك اذا ركمزالاءالف ناو ءامملان عا متد عاب ىأا هنا تهز مم ىلا تةسلاقيو

 4( دنسأ هيف سداسانلا نمد .هيءالخ أهي زتناكم اذهو قاحلاه,زنوهو مولا ٠ْ

 | دقو و دقت عدبباواهريغو ليالا ند ىعملا لاكلا هفاشلاو تاكو تدع ار سكل ايه دسفن تان

 لاه ةهذنم ةقانو هفنم لجو اها ءأواهلك أذ ااههفنو هللا نلف هدأ

 ا دوس ةفئ رعب و 5 ماوه هتمشج ره "بر

 ١ اابهت بت لئماهتنرسدكسحلاهطرم نم قل هش نابحلاداؤفلا فرعضا اهوفذملاو

 : | هقلادوتن و هت حب او هتلع بقع قودو مصاذا ةقانوهذاعراك ملكل ثماهوقن هق:كلذكو

 1 ءاقنتسالاو هقارالو هقفمال نالفو همهف ىأاهقن فلان ههقنو اوقنمالكلا هقناضيأ لاقيو

 .[| هعر تمعشت هةهكنو مفلا خير ةهكنلا ( كن : ل. هينعرا ىأ ممم ىلهقنأو ماهفتسالا

 0 دهعثي دس تام باكلا برك 3 هنمتدحون ادهام توكن لامر

 || براشألعتادكش نأب هنمأ اذااهكتدك ودك ىهجو ىف كتف لجرلا تهكنتساد |
 || ىهو فعضلاو ءامعالا ليتر تع اون الا نم مضل يهكشتلاو .براثريغ مأوه

 | تئيه ناسنالاءاعدلا ف لاق»و ةمؤأا نم هتهكت تريغت لحرلا دكسنو هقذلا ىف يقةسغل

 أ ىأ هنهتتئئثلا نعل جرلا ته (( رطل كب اضاالؤلاريختدضأ ىأ دك الو
 : 0 هفكستل هيتيصاذا عبسلا تهتجتؤ فكس هترخجزوهتففك |

 امون ىلعسولاءاهلا نماول دبأ خاو تآاه ثالثبن# منهن منى ل صالاو لهلهلا» هلوالا لدم

 ق دردأل
 155.“ بف



 ليا همها ه(ءاهلاباإ)و

 ملاصهّقناهب ىضرب لعالو ٠. ه انشسما انشيعاءاهمالنأ انوع ىنك ١ ٠

 ءارفلاورجحالا ةرقبلاةاهللا,تدرأ اذا ءانريستامناوءان رصتممالكلابتلضتااذاءاهلاهّدهو |

 همرتركذ ىأب ىتحاوش لكل حب لجرلاّتاىأ ندرك ذوءاسنلاام ههم:ئش لكل ثملا ف لاقب | ٌْ
 ىلعءاسنلا بصنو نس ىأاهماضيأ لاقيورم ب د ىأههم مهلوقو هلك الف دشنمح ضعتمف |

 ] ةرادملاهموملاو لعفو ىل ءف يبا رف ههميف فيعضتلا او رهط امناوءاسنلا الشام ىأ» انئئسالا ْ

 هانعمو عقلا هب ىعم سس اوهو نوكسلا ىلع تدب ةلكهمو هماهملا عيملاو فارطالاةدعبلا|

 ءاملا( هوم )ل هنرعز ىأ هةسهموم لاهو همي اخت تايب ل اة سلال

 | | ىلع عمج هنال كي رحتلايهوم هلصأو ماللا عضوم ىفءاهللا نم ةلدبمهبف ةزمهلاو برشيىذلا

 ظ | هيوم ءريغصتثالءاهما هم به اذا او ل امو لاعب أو لعب لثم ةرثكملاىف ءامسو هللا ىفةاومأ |
 اعنإم رهظاذااهومواهومءامتو قو هوت ةمكلاتهامو ةعام لاثمة٠ام تلقهتننأ اذا

 هتيقساذ ااهعضو ملا 2 ّرلاتهمو ءاملااهيفلخداذاة يملا كاذكو رثكو

 أبا دام منه ملا هزارلا لا لام لج ركلوقكب اقلاءامريثكى أهاملجرو ءاملا |
 [| تهامأو ءاملا طم ىأرفاسلاءامأو .ءاملا ةريشكاى أ ةبيمو ةهامرثب "قاسكلا ديلب أ |

 1 أ اهيف تبصةاودلا تهمأو ادع تيقن اذانيكسلاولسرلا تينا زنلااهيفرهظاذا ضرالا |

 أ تتو بهذوأ ةضفب هتيلطائشلا تهزمو ىتنالا م-رىفهءام قل اذا لسُقلا ءامأو ءاملا | ظ

 | املايلا ديو ماه كسه آر 1اةيدانملاو سبنلتلاوهو هيوقلا هنموديدحو أس ات كلذ |

 ْ ١ لاه هب وماهريغصتو هّرع "”ىوامك:ءاذهسل ه ةفرط لاه أ عا مسم ايلول

 هنأ صاد 2 ةادلا متم |

 ا ىببح اهل"ىوم قرعتلو ٠ ىنرضتلو ىومهنراشف
 ْ ةيكوام ته. ناو ”ىام*املا ىلا ةمنلاو ثنويورك ذي عضومءامو ءاروعلا ةملكلا تعي |

 |ايةينمورعوب وهو "ىدزالاةةراحنب صاع بقل ءاهسلاءامو ”ىواطص لوةمنملوقىف |
 عا وق بد أ اذا ناك هئال كالذي ىمسف م رهملا لمسسي سح أمل ن هلا نم حرش ىذلا |
 ؛لولم مهوءاىسلاءام وم هدلوللبقو هسنم فا هنال“ اىسلاءاموهاول اقف بسلن ا ميينأب |
 : رامسصنالا ضءدل اه مانا

 ظ ٍ ءا هبا ءام سها موعأ ل ىّدِحو وربع اسي نهنباانأ ١

 لا رصن ئيةسعس رب ”ىدءنب ورع نب سل اكرمانب رذلل ءآبئلاضبأ» ءاسلاانوأ

 امون هدول بتواهلا + كاديتعاو طساه نب رغلا نب مشد نب فوع ةنباىهو ”ىهشللا |

 - بانج نيريهز لاه قا ردا ولم مهوءا عسا |

 ٌْ 1 ءامسلاءام فب مه دعب و و رم لاما تل : |

 ْ ةتراودلاه روهثمىأ هبنوهبناىن( هب :( (ددرصإلا

 ْ موصغم ىلا ىراوم نم سعلم ىف .٠ هبل ةطق نم مبعد هن

 | بلط نعال هله نع دج ةلاضاا هبنلا لاةيو مانا ذا هئاشغ !و همنثتااموصفمهلهحامتا ظ

 | فالخوهوببانو هينوهف ةهابت بنر هشاو فرش مشلابلجرلا بثو اهينالاشلاث دولا[

 »و

/ 

 ع يس سمي

 4 ع 5-0
 امنت | ةمنس



 ماهم ٠ (ىتلا لدنله عع

 | دلال عمباو بارسلا قدري ةعساولا ضرالا ملابهلهالا(هلول لل.( مالا |

 | | مالكلا كلذكو ميسنلاءىدرلا بوثلا ع عفلاب هل-هللاو ه هلهلوهلول نءقةخمو « زحارلالاقو |
 ّْ مناي هبامال (هل) هان قاّموهو لهل 5 نودلا اننا هلهالاشيزعشلاو
| 

 رغاشلالاه ىلاعتهللا مسالا صأ هال نوكي نأ هيوسسز وجو ا

 رايكحا ا ههالاعءمست 5 حار يآ ند ما ||

 ظ أ هئآالانسسملاو سايعلاكلعلا مسالا كرمك رك ماللاو فلالاهءلعتلخ دا ههالاىأ|
 | فققولا هي ىو هنالزاجامغاةزمهلا عطقب هللأامهلوقو ةفص ناكث مح نم مالعالا فلان | ْ

 1 أني عججامرو ءادخلا فرح نملدب ميلاف سوللاو رهالمولوقو مسالا ام. ممءادنلا فرح ىلع

 امالّدال ءاموللا!تبذعو أت وفع هزحارلالوةكرعشلا ةرورمض ىفهنم لدمملاو لدا

 رعاشلا لاه هلصأىلائشلارينأ | |
 ْ فو تق ايد تنأالو ىنع « بحى تاضذ الك عنب امال

 : ةلالدبءاسلا نع ةبظتنم ىهذ فلالا ام أد اهدعز ىلا ماللاوزل امال فذف كعنباهقدارأ | ٍإ

 | مصنافت نوهالامأو ماللا عضومىلا تبلقام الا ترهظفيكىرتالأ كوب أ ىهل مهلوق '
 | بواقع سدلو تورو تويغر ل ثم تولعف هنزوو هال نم هقاقشا نوكمف ب رعلا مالكن مهنا |
 0 ليال يقسو فتارلاب ناكر متل ناكر ميد مس ١تاللاو ايواةمتوغاطلا ناك اك | د

 ( ىزعلاو تاللا سير فأ لود نم برعلا نم ان مممسةخالا لاف ءاهلامهضعيوءاتلابا لع |
 ١ | مفرلا عضوم ىف رح هنأ لعاف تالا ى هو توكسسا!ىفءاناهلعمف تاللا ى ملويو ءاملام

 | ثزللا ف ناتللا مؤللاو فلالا نال ةنمدوج أو هو لاح ل كح قءروسكم سمأ لئم اذهف

 || | اهلعتوكسلا ىف ىزعلاو تالا قرثكألا نم اننعبسام اّمأو لاه نيتدنازاناكناو ناطةسنال |
 | تكو تدك عألا نم ناكل ثم ةغلل !كاتاف ىل مو لصالاف ءانتتراصفناهاالماللاف
 1 تاللافكلذز زودالو ةعاب نوكتن أت اهبهف زود هنأ الار مسكن نم غلف تاهكلذكو |

 ' 1 فاالا تاعس ناو فاالا عمالا ةسءاسمبا ىفدازتالءانللاّنال
 داو فرخ

 ةيور لاف هدملا عملا حداملا.داملاو حّدقلا دعا دق لا( مس 0-0

 "1 ىعلأتنمنعجرتساو نس « مدلل تانئاغلا رددت
 078 هاه يمة عار هاه م ندع ىهو لسكسلا رتل تدفاذا اه م نيدعلا تدع هع

 ! لك اهبف سل ىتانيعلل ل هقامن او ةرهغ هطل اذعال ىذلا ضاسبل ا ةهرم ا دس عول أ ءسعأ لدرلاو

 د نع ون لافو ءاهقمةأ هاو ةقرز ىف ضا هقملا (هنم) ىعملا اد _هلءاه ع

 1 ةّمرلاوذ لاه هنقمأن ارسبو خلا ضاساهضابن هيشي ماسلا ةصنقلا |

 | الاسرلا اوءزئلاو موقلا سور. « ناس هش رأي تفمش - ةئشاذا

 |تاطس نينار لاق نسحلاوةوارطااءاهملا 0 ههه إل هرملا لم هشملا لوقد نع مهنمو

 رادبا ثدلاانراذتسنلو .٠ هاهغا ده م ثنغل دو

 ا ١ رخ الا لاقو
 ا ممل عل هب محا ا مل وسل يال هي م حمام حو عم ممصمسم نا مح سما



 : ه(نوكل»و «(ءاهلا بانه

 ههنا تماثل هللا قر اهنانأى أ تههن ىد نالفامءىهفأفة دج |

 اهوضو ”هلولساو ةطقسلا عي دسعوبأ لاق اهابقمالسالا ا

 ءاهبسلا ىلااهسؤر ةعفارلا نهو مهلا لم ىلئالا نم همقلا 0 (تناقلا صن

 ”ىومالا (هرق) « همقلاتاسعاولا ىلتأ ف افق «ةيؤر لاق خافو هءاقةدداولا |

 زحارلا لاه . ناطلس ىأ ءاق "ىلع كانام لامي ذسأ ى نعاهاك ةعاطلاهاقلا |
 اهاقري ءالانعممامل « هللا انماعسانلا اوءديوأ «اهالصننأرائلا الول هلام: |
 لف لا لاهت عاط أ ىأ هقمتساو لح لا هقبأ هنملاقن |

 ملدمللاوهةمتساو ىهنلا ىذا « اوههنلاى ّو- لدتارو دصدرو :

 أ ىأهقبأو اوهدمتساو ىورواهلبق فاقلا تناكو فاقلا ىلعءانلا مق هنال بول موهو ظ
 لوة:نأوهو ةفورعم ك_عضلا ف ةهةهقلا هقهت) همهناىأاذهاهّقيأ لاق مهفأ
 هقىفو فناهت ف نهو « حارا لافقو افذخحم رعشا فءاس دقو مع هّمهقو قلاش هقدق |
 ةءؤرل ”ىمدالا دشنأو هنمبولةءةّقهقهلا لئمريسلا فةوةهقلاو ْ ١ ا

 اضيأهلدشنأو ءاقهقداماذاءاقهقتقأ | ْ
 هّقمالا دءعبلا كاد نمفرهلاب * همهم! برلا دعب نصي 1

 نرضى رقلاو باح والح همفوالملق همعطريغت اذا نيآلا ةد ير ونأ ( ْ

 ا *هءاصأ لاقي حدك حدكىف ةغلهدكي دك (.دك) 2 (

 ةيؤرلاق !ديدشارثأ همفرث أو دكص اذار اههدكو هو دكو هدكه يو هو |

 ةيهاركسصو ة- هاركههركأئ هلا تع هر .» هدكلا تاعراقلا عتص فاو أ '

 ا ىف ىضاملافمسلا ةهيركلاوذو برالاىف:دشااةهيركلاو هوركمو بركس ئشوهذأ
 1 يك ١ ملا ”مضلاب هركلاءاَرغللا ةديبع لأن ع ةبر رضلا|

 (ءركلا لوقي ةقاسكلا ناكولاق هلءالهرلا أذا متفلاهركىلعتالف ماك لاقي وأ
 | ضنا( ركتئشلاه للا تهّركو اهر تس رعت لش ناتغلهركلاوألا
 ا .-|]



 ٠ (ههنإه ه(ءاقلالسف)» عمنا ظ

 ْ | ننوه نادك أ أرقنخنيهرفانوس لاي ان !نوتمتز قاغتءاوقورللا ورش رسسكل اندر هرذو ا

 [ رع ني ئسيعل ىلا ارعأ لاق مهفلاهقفلا 6 3( مضلابهرفنمووةنيهراف هأرق نمو اذه

 !نلا كتهتفأو هقنبالو هقفبالث الذو هرمسك.-١ لجرلا هقف هدمل وقةهقفلاب كءلءتدهش

 | ىطاعتاذاهقفتو هللاههشنو ةهاقف مذلابهقن دقو هبقف ديملاعلاو ةعيرمشلا لعب صخ

 | دك اوقلا اهسانحأو ةفورعم ةيكحافلا 2 كن معلا ىف هتثساباذا هتوقافو كلذ

 ! ارسكلا لج رلادكت ةردصم فلاب ةهاكفلاو حازملا مضلاب ةهاكفلاو اهعمدب ىذلا "قايكاملاو

 0( نيهكف اهيناوناك ة معنو ئرقو رطبلاريشال ااًضيأ دكا اواحا م سفنلا بيطنأك اذادكذو ىف

 أ ةك أ ىلع لمتالو ةمأ هك افتال لاب ةحزامملا هك انضملاو نيعان ىأنيوكافو نيرشأ ىأ
 | هيتعتت ئشلا)توكقتو نوم دنت ى أن و هكفن ملطف ىلاعت لاق مدنتلاقيو بعت دكفتو
 ةريغملا نب | دك اهل او هكذم ىهف عسضت نأ ل ةعسرلا لك دنع تّرداذا ةقانلا تهكفديزوبأ

 | «وباعتاملبا ولان أ كببطلا هب لباسعي امد اونالا رف ) د.لولا نب دار "ىوزؤملا

 1 ءاوفأ عجلاّنال م ةانلوقلصأ هوفلاو هيوافأ اما أو قوس ل ثم هاوذأو هوفلاقي ةمعطالا |

 | اولانةنءاهلا اهنما وفذخ ةفاضالابههوفاذه كلوق ىف نيءاهلا عامج ا اولقثت_سام_منأالا |
 | قيفانت ”ىفاذهت اق ه:ىلاهتفضأ اذاو ديز قت تر هو ديزاف دا روديزوفو هوذاذه ْ

 د ةفاضالا فلا يامناادهو مغدتفءاببلةتواولاّن ال ضففْناو بصنلاو عفرلا لاح+..ذ 1

 ٠ جاهلا لاهم .ليلقوهو ةفاضالا ريغ كلذ اولاقاعرو

 انقرفاراةءاموطرخءاءمهص 5 او ميشامخ ى آس نم طااخ |

 | فاشل نع فكصن اهافو اههشامخ طااخر اءاممل وراي ذ ان عاف :

 أواولا لهتحت لاو درفأ اذاو لالا ىكءهوف سنو اهف اشم ىأ "ىفىلا هاف هّدل مهاوقو هيلا 0

 أاضوع يملا تناكولو نا وةوناك ؟و مغاذهاولاهذ اهمءاهلا نما اوضوعواد وندخل نب وغلا |

 [|| لهجديرب هنأ هل_صأو دسعوبأ لاق كل ةيملنا ءانعمو كيفلا هاف ديزوي أ اء جالو اولا نم |
 0 مهلب نمل برا دنأو بلثالاكفيور رولا كسب لاقي اكضرالا كل ما هللا

 1 هر تنام ليال حا رضواف 5 اهناف كفلاهاف كتاف

 |هوقلااثيءاهوفةأ سعاو مون ل جرو مفلاةعسلي رمتلانهوفلاو ىرَقلا نهكد رقي قعد

 1 أ هتدحاوراهالاوةقزالاءاونأو اهاوطو ىلءلااءانثلا حورخ هوفلالاةدو هوف.هوفذقو |] أ

 || ناشي لاقيو سانقريغ ىلع ءاوفأ عمل باو قيرطلا ةهوذ ىلع دقا لاقيوو اول اديد شنب ةهّوذ !ِ
 الإ اذاءاهوفةلاو رعاش”ىدوالاهونالاو مالكل ان ثهأ ع نموهو اهلا ىأ دندشل ةهَوملاَدر |

 الإ هياففل وفي مالكتايءاقو هوفأ ل ءجهقا ههوفو الاوطابنم اش را ىرص باهت انسأ تناك
 ال[ وو لجرلا ءافتساو قطنملا هوذملاو اه قتل مى تامر ةسلك تونا لات.

 || اي قيطنماوهو مغدأف» ومقدل أو ل وكألا همفل او "يلو فعض دعب هلك أ دش اذاهمفةسم ش0

 ْ لافو ةيقتأرماوهف جدد "نإ ايت او ههفلا 6 3 ةبقتارملاواأ

 إ
 ١

 / | تحرخ لاةءو مااا وكول ع |

 ذآ مسدس 1 حاسحا مسل يحسم ا ٠ صم ١ يع صح يأ دسم حج

 هد الس



 0 5١4 « (هرثإ « «(٠ اهلا بانإ ط

 ْ لاهو هريغرعشل حتا اذاهغاضءعريغ بحتن نالف لاشي و ءاضعلا عطقهمضعتلاو |

 | بذكسلا ليقام رش َناتيذك ه ضصتنأ ىهاشم غقنأو .٠ بات ىنأ مءازلا هيأ اب

 أ ةضملا قاسكلا لا ناثهنلا» تكس ؟ل راب تهشم أدقو نات ملا, ءامراهضءههضعو ا

 | نيشعنر ةلااوا_هسنيذلا ىلاعت لاقت نب زعو ةزعل ثم نوشعاهعجو ناةملاو بذكلا |

 ١ | مهليواقا ان نير تا هنت نيس ننوعوةرنسؤسأ را

 | ةذعلاّن ال ةهضعهل او ءاهلا هناسصقن لاس و ارعشو ناهكحوار هسوايذكهولعف 5

 إ رعامشلا لاه هتان ةنرارشرخيرصلا ج0

 ١ ْ هدعملاهضاغاادقع لفت ا وب امذانلا نمىب ربذوعأ

 0 ريختلا هلعلا (هع) تشهن اذا اهتعاس نم لت ةئىتلا ةهضاعلاو «_ضاعلا ةمما دشعولأ
 .دنللاق اهلعهلعدقو ثهذلاو |

 اهمايأ الماك اماؤناعبس 3 دئاعص“ اهنفدترتتهلع ٠ : ا

 اتي هلعبرإءدقو عوملاديدش ىأ قرغو نان رغلثم ىهلعة أ ماو ناهلع جرو |
 06 اهلعلاو ةءاعزلاهلاعلاو ملظلا اي أ ناهلعلاو مالا ىف ةطمشن | د

 ةئقنب ورع لاق . عردلات م ناسبلب |
 لاب ريسلاوءانهلعلا نيب ع و .« نالالطيلاعرصتلىدضتو |
 ا دا هلع لصأو |

 ١ ةيزوز لاه نفقا
 1 همعلا نيهان اءىدهاا ىب عأ َج همهمقدتا ارطأ همهم

 | ) وع )هلم ىيمعلاو تيهذ نير ديلا ويس دج اهيمالعأ الءاهم ضرأو |
 د أ اعلا ييذام تباصأ موقلاءاعأو ةهورعم شياو ياو حوزلا هع لاقي ةمتالاةهاسلا | ا

 8 سدتحا نم لكو ىل.الارخآ ىف لوزنلاو هو سدرعتلا هبوعتلاو لئم موقلاءوعأ”ىوشالا لاهو | |
 قلطاملاب دس هو ءنع زأش هةيؤرلاق وعدت ناكمف |

 وهوهرافوهفءرفغب مذا ا هرخد- ةوئثلافذالاهرافلا (هن) (نارض)ا

 نودربلل لا ةدو يلم وم : حلموريخص وهذ 'رغص لم ضموو هيرق هسامقو ضماح ل ثم ردان |

 ةسيعصو بح اص لثم ةهرفنيذاربو ة.هارغلاو ةهار ةلاو ةهورفلانيبهرافرا+او لغلاو |

 'نكو وداوجو عئار نكلو هراف سرفا| لايالو لوحو لئاحو لزيو لزا ل ثاضي أ هرذو |
 هلوقفديزن ىدعْىل طوع ء”ىعصالا |

 نكسلاىتاح وحط لابلاه 1 . اة”ىد هع صائلقت

 || لاقو هرفلا جنت تناك اذاةهرفموهرغم هذ ةقانلا تدرفأو لازم ةزكرلان
 لفقلابعبرلا عبان مكتوف « اهقاساثتردق سذنعةهرفمو بوذوأ|
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 اه[هضع)# ه(نعلالسن] اولا

 رمشع هسه لم خف هلا ىلع ءاسنو ادجاواعما نيعمالا لعسو

 وا رود لمت هم هم «(داصلا سس )

 | هصتاقنافذريملا لافو هصدص تاةف تاون تاصو ناف هد هتكسأ اذا لحرلا لوقت :”ثكسا

 ا ريك” نيوننل اًنالريكتتلاو في رعتلا نبي قرفاادب رتاماف ني وذما ان لجران

 د وءزاو نئلا هّتعتلاو نع هتعدقو لفعلا صقانلاءونعلا ( هتعال 4( نما لسن ١

 3 دبور لاق لاعفالااهنم قششنال ىلارداسملا فد ربع وبأ ءركذ هنعلا نيب ودعم لج لاقي

 1 : - . هقعداا نءويلاصتألان عا ىبهشي داكي ال جا دعب

 ا وأيلاوذ“ ىهدعلا( هع ةينك ةيهاتملاوبأ و قجالاوهو ةهاّدع لسر شةخالا لافو

 ا ةيووتعلا لاقي وةمدنعلاو ركسصلا ىثو ةدا يدعو ةيهتعو ذنالفلاقيءا رفا لاق

 دئذو قدئاو لوما
 دودج ىرتنمٌشسعامنا * ونال ضي لف ع شع

 دود ة.ههعىذو ل * املانملةمديدايذك بز

 | « هديعْيدسيلاميمهضطبخو هتيؤر لاق هريغو لو الا نمقلخلا ئدلاهذيعلا ( هدعإ)

 لاقو هاددعوهديعو عفريكو قاخءوسىأ ةيهدنعو هددعن الف فو

 ْ . سر "ال شار ءاديولو يهل ماع ع نءناك امىلءىلاو

 ْ لسشمما 1 وووال برطدال نوخم ىهزعوةءاهزعوةاهزعلدر ) هزع)

 لدتا زيك ىأ ةوهزغع هنف لجر" تا 1 مضلاءنؤهز ءو لاعسو ةالعس'

 الملا رطل أ طذ 8 صلال اف صااخريسغو صلا ندب سك ىلءوعو لو شهلو مظ هب رص

 عمو ءوعلاو دقرغلاو برغلاو ليهنكلاو مظعالاداتقلاو توينملاو رعنلاولامسلاوردلاو

 ا هدهففرغلاو بلاس :لاو مرعهلاو مشنلاوءارسسلاو نان رمشلاو عبنلاو طحوشلا صلاح اربغو

 أ داضلا ىفهانركذ دقو ضءلاوهذلوشلا رش نمرغصامو سوةلا نم سا..ةلا ءاضع عدت
 ملسلاو بكسحلااوذ الس او ىوالاتاو ىاكشلاف لو كاره نمءاضعالو ضءن سدلامو
 ( لاهو 'ةغثلا نم تنذح اك ةملصالاءاهلا فذ ةذءو ةهضعو ةهاضءةاضعلا ةدحاوو

 اهريكسش نئشرامةضعنمو « هلباةرستيممخمتاماذا
 | تشو ةوضعىلع :رغصتو عملا فءاهلا درتفءافث لئمءاضع ىلع عمجت امالءاهلا اهناصقنو

 اهناصقن لوقي م وضعبو ةيهاشع لبو" ىشاذءريعبو اهاعرب ىذلا ”ىهضعريسب لاةيفاهلا

 دششاو تاوضع ىلع عمت مالو اولا

 امزاهللا عطتت تاوضعو « :امز املا مزأب قي رطاذه

 هضعترسسكلابلبالا تهضعو ساسيقريع ىلع نيعا م“ هيون وضع لباو" ىوتذعر يمد لاقبو

 لافقو دالي تر دايمعلا تفر اذا اننهش

 'ةض#ش نم ةودن ةسإرأ 00 هضع”ىلاجب لك اوك

زأو ءاضعلا,ولب|تءرموقلا هضعأواضي أ هضاعةفانو هضاوعلا جو
 1 ةرثك ةهدعمض

 هيهعتلاو



 7 هوس“ ب يطعم

 سل ادع نمل زلاقو ءاضعلا نء برس ناهشلاو

 - ناهشلاوحزااهلغسأو ٠ *« هردصث كلا تين ,ناميداو ١

 مسالاو شهدهودثموهناف دش لحزلا دش مدشإل خا رلا نم ماما وه لاسقبو :

 يل مشا ( هرش ل مغال لغش جرا هدئديزوب لاهو لضْلاو لضلا لثممدشلاوءدشلا :

 عجملاو ةهيقش اهريغست نال ةهفئاهلصأ ةفشلا .(ه 39 هرشوهذ لحرلا هرش دقو ضر |||

 "ثم د لام ”ىئش تاقو اهلاح ىلعاهتكرت تدار ايها, تنأفاوياا|ثدسن اذاوءاهلانأغُ
 محبا فلاقيمئال واو ةفشلا نمصقانلات أ موقمءزو ”ىبهذثتثد ناو ”ىدعو”ىديد |||
 "ىش اش درو هدصت ىلع لمادالو قورالاكم انغُش مضنتال ناك اذا ىشأ لعبرو تاوفشا||

 هللا و ساثاللاؤ اول الدف ىل ةفشاافيف الفت كلانا نيدفشلا يظعمشلان[]

 نءىوةش لاق لغشلا هفثااو ةماكب ى أ ة فش تن هنلك امو نس انت ىأ فش سانا ِ ١

 لضنالانر دقوهىأ كنعدلغشت ىنعيءانملاو عترملاكءاعمفشن ن ف مهاوةو- ىلغش ىأاذك |||
 روثكمو فوغضمودوعم لثم ,دنءامدة:ىت-هاباسانلا لاؤسرثك اذاءوةشملبرو هشأأ]
 ىنااوهو هوةثمءامو كل دزءام دفن أ ىتح هل كلا ىف كيلع ”لسأ اذا نالف ىهةشدقو هن هلعأا]

 ميااوءافلاوءاملا ةمهفشلا فورشاو هدف ىلا كف نم طاخلا ةهفاشملاو سانلا هيلع رثكدق ا

 انأدك املشلافو هبزاقو ههباشأهاكشو ةهك ايندهيك ا( كش ّ , ودسلعنالو ا

 ريهز لاق راسجلاقةئياذهنو ديلا قرا دملاف براك ىأنالف ْ
 مالاةهك اشم اهشأوح دارو « .ةلكرقاتع طاغ أ, نولع ٠

 تناعربتمو<تءرسولا تلت (مث) لكس ل_ثم سعال هكشأ“ العلا يور عونأ ْ
 لاه اهقادشأ ةعساهبدارب لا ةيواهيف ةدو#م ةفصءاهوش سرفوهو ئةو وذ هللا ههوشو 1

 ميكشلا هيف ل ضي فاحتسم ه اهوفقااولاكءاهوش ىهف رعاشلا| ||

 نيعلاب ةءباضالا عب رسزاك اذا هوشلا نييهوشأ ل بر لاقيو هرئاركح ذل لاق بالو |||
 هلءو كناضي أ لاقيو نيعلا,ئيمدتف كدسح ام لقتال ىأ ”ىلعهودنال لاقي تيكسلا نبا[
 ثنؤتوركذت غلا ن ءةاشلاو رصيلاذب د ىأر صنلا هئاش ل جرو لّوذنو ةركش أ 1

 نال ةهاشتاشلا ل صو سنبلا ماللاو فال نال عملا ىع وهو ريغبلاو نال انك هناا ش

 يب ترو نايم لادح ثالث لوة:ددعلاىف ءاهلابدامش عجلاو ةهيوشاهرتغصت ْ

 ةقرط لاه *ىث-ولاروتلا انت :اشلاف "ىوثءاشلا عمبو ةريثكء اش ذه لبق ترثك اذاف ||

 1 سرارسإلا هيداصا اذاة اش تهوشدتو ه درفم لم و< ةاش عما سك :

 ا زخارلا لاهو ”يواشءاشلا ىلا ةمدنلاو ”هلبًامضرأ لاش. اكءاش ا

 هيالعالو ءارا الو غن هباشاومف "ىواشلا عمليا :

 تاقةاسشلا ىلا تن ناو ىواطءلوقناك ”ىواش تئشناو فاش تاقال+ر ه,ت ناو
 نوصلم !ننتسد رك ذي ئيتعإلا لوقا رك

 مدقلا هيف برضننلوحد * وامطلاروهاشهيماقأ

 ةء.سرافلا ىف هلضأ ىلاهدررعشلانزو ةماهتا ىلا حجات ١1 هنأالا 41 اروداشكا ذب ىعامتاف
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 |!لاهؤ ديز برم هم الغز َوَخام كحح بو.ماملا اذهمدقت مه دنعزوو ٌقانسكلاو

 أهلا نأ لعل د باارسغ مهدعب امج رخام حاص ىلا سفنلا نمل عفلا لوم ارد
 |هنكلو ةركنالا نوكيالرنسة م اّنالا سفن ديز هفس نوك, نأ ههدك- ناكتجو هسف
 ْ مدقتالرسفماّنالهعد_ة:هدنعزودالو اهباههشتةركمتلا بصنكب صنو هتفاضا ىلءالرت

 ْ نالثدفسو هبىسفن تباطوهب عرذ قاض قءملاداسفن هب تيطواعرذهب تةض مهلوق لهو
 أهقشو هسفنهفساولاها ذاق اهيفسر اص ىأن اتغلاهفسرسسكلاب هفسو ةهافسو اهاقس مضلاب
 ًااذاريس حصا اشي أب ارشلا تهفسو اة «تمنوكي الل ءنّنالرسسكلاالاهؤلوةد ل هبأر
 |[ دعيةعاسهنمثي رشف هتدعاه اذا بطولاوأ دل توذاسو هللا كيف سأوو رت لف هنمترثكأ

 ًاهماسووفءابعالا فرعزالاب رج ىرباهو همام يف حقلي معسي رقل همس( هع ]) ةعاس
 اورعوبأ شهد ىأهماسوهنه هو « همسلا ىرجرهدلاو ىتا|تمل» لافو هعسعجلاو
 [ل_ظانالاو بذكلا ىويمسلاو ىهعسلاو هفرعب صأري_غىلا ىرجاذا ىومسلا نالف ىرج

 |( هنسا) ضرالاو:اهسلانيبءاوهلا ىهدسلاو هسولكيف تقرت ىهيعسلا لاتيه ذو

 ظ اهلصأوءاهلارخ الاؤ ةو:ساهاص أ وواولا امد د أ نال اوقامئاسةنىفرني:سااةدحاو ةئسلا

 ظ ىأ ءاهنسايل ذو نوذسلا الع تتأ اذا تهسنو هلذفلا تهت نم اهمال هج ىلا + ةهنس
 ْ ١ رادنالا ضهدلافو . ىرخأ لءدعالو ةنسل دق

 20 تاوطانينسلاق انارعنكلو « ةسجرالوءاهتست سلف
 نالف ىئي ضرآ لا قباضيأ لاقو دمءونأ هلاه هبدجملاةئسل!اهتباصأ ىتل امم ارخخآ وق همفو
 ظ 0001| ١١ كي شينتتو دنع تن نلوقت برعلاو ةيدجم ناك اذا مدس

 ْ نو: بتل ةةنيسأ | ترمسك ثنوذا اوواولاتعدءاذاو ةهنسو ةينسريغهّدلاىفو ةيئاسمو ْ

 ظ نالوق» بدهن فت روذلا عف رو نيم ونينسلافنءامأ و مضذلابث دوس ل اوةدمهضهدو

 | وف هلريطنالام عوجبا فى دقو ذا عجب هنأالا ةفوذحم نيلسغ لئمنيلعف هنأ امهدحأ

 أاهدعبامةرسكلم الا اورسسك امناو لعق هنأ ىفاشلا لوقلاو سفخالالوقاذهو ىدع

 الدبءرخ 1 ىف نونل لع يلوقلا اذه بحاصّنأ الا دسعو بملكو كيل عف ىلع عمل اءاج دقو
 ثالث ن ءلدب هنا ةخالا لاق نين_ةناملث ىلاعتهوقوءاسلا نمال دي ةئاملا فوواولا نم

 رج ىهذةناملل ار هسة تنوغسسلا تناك ن اف لاه نينسلا نمةثاشلثاوثيا ىأ ةنامملا نمو
 | امهريغو بارمشلاوزيمللا ىلع عقي ىذا حيركستلا هنسقلاو بصن ىههذ ثاللثللاريسغفت تناكتاو

 اد هنستنبخ لوقت
 ظ امرثيو ههيش ىأ ههشاده لاق قعمنادغا همشو هبشا(هبسشا) (( نبشلا لس ١)

 ً|نسابتلالا ةيشلاو ريتك اذمو نسا اولاهاكسا.ةريغ ىلع هباشم عجلاو كد رحتأاب هب
 |هسشنلاو اذكبتالفهيشنو تالئاتملاتاهباشتلاو تالكشاارومالانءتاهّتثملاو

 .ثزوكلاغي ساهل نمبرمض هبثلاو ئذلا"ىلعهبتشاو هتهباشوان الف توشأو "ليثقلا
 رارملال اه ىءعدبشو

 اههط قفرباهاوسهبشلا نه ٠ قا > بنج ىلارورزا نيد



 ىأهفارلس>رو هنع ىهندقو موب لكى, ون سيح ع رسكلاب

 ”ىءانجلا,قدلسوهو ةمشهفرو ةءلاسع ىلع. هافرو ةعسئأ شدعلا نم ةهافر فودو غداو

 لال ثالثو ةهفار "لل كذسبو ىتنلاسقبو : اهليقأمةرسسكل ءا,تراصامناو هرخآى فلأب

 لثملافو هنع سف: ىأ ا مةرتكعرغنعهفرو انبلا 11 ّنومفءانلا ىلاراسب ناكأ اذاهفاور

 هنال ضرال !قانع ىمس ىذلا اوهو عمسلا هفتلاو ندلا هذ رلالاقد هفرلا نءهفتلا نم نْغَأ

 هن ورلاق عب رملاهيرملاو عيرت بارسلاهيرث «(هيد) نينا انعيال ش

 هيرملا هناعبر نم”نك د 5 هيمالا بارسسلاق ار ةر هملع

 هبسسمو هوبسسم ل جرو مرد نملقعلا باهذهيسلا (هبس) (يد لسن

 ىلع لديك ردفلابلعف ىلءهة_ساوهاضأو ربدلا قاد هيداريدقو ندعلا تسالا( همس

 ناعمح نيذللا لفغق و عدح لثمن روكثأز ودال اولامجأ ولج لةمءادسأ هعج نأ كلذ

 هسفداق ناوين دخل كين هى اهلاتددرا ذا كنالل اعف ىل_ءاضرأ

 رعاشلال اه ميفلا

 رصنتدعداذا ىلفسلا هلا ثنأو 3 اهثندسو ا هئغنيعق كتأش :

 لعفاانيعفذجم .هسلاءاكو نيعلاثي دا ىفو سانلا ن نمتسالاةةزنجمسهف تنل وشي
 مهتسلاو زدعلا زبك نأكا ذا هتلسشلا نبش لج رو لعفلامالفذ<ع تسلا ءاكو ىو رز

 ةأسهاو تسالا يظع نها وتب نسر تبكسلا نا ءاهتسةأر 1و نتن نهاتسلا)

 تاقاملاتناذاو هسا ىلع هس رمض ا بهتس لجرلا تهتسو ةدئاز مملاو مهتسوءانتس

 حرحاولاه اك ءاتاارسكباضيأ هيو هلاح ىلع هتكرت ”ىتسا تلق تا يش ناو كد رحلا ”ىهتس
 تبان 3-3 : لجل ات با م دارقلا ناك . لئاونهكناكمتنأو رعاشلالوقام أو

 نالف تنانمولوقو لح ازع نولوةياهناو لجا تسامالكلا ففولوةنالم 47 : الرامموهذ

 رض ىن ى *اح نادو د ىئب ثسادو 5 ئط» اسأو سقىبتسادف

 لغو ل اك نوئملا, فرعي لزب لىأ انونجرهدلاتساىلعنالذلازامديزونأ || .
 ىرح ل ةءو ىنغت قحاذ « رهدلاتهاىلءناك ذنلازاه ١# ا

 رهذملا سإورهدلا سأ ىلءكاذكورهدلا تسا ىلع لاذ نكن ولوةدو هرهدانونجم لزنإل ىأ

 رشلا عبرلا توذست لاقي ةكرطاو ةفلل 0 اعلا (هف-) همدق لغكأ

 ةدراو د لاف ه.تلامىأ

 م اوتلاحاب رلا ٌرمابلاعأ 3 تهفدن ابر تزتهأ نير
 اذاهلام٠ نعانالف تهفدتو اهءامز فرفش عب عاهل : دجهمفسةالقمرهطظ ىلع ءاضيألاقو

 ةهنامههفاسو هفسلاىلاهسئاهفتههفسو هتععسأاذاهءلع تهفدتو هنعهتعدخ
 هم ذوو هن لاو هثدعرطب و هيأرثغو هسفن هفسمهلوقو . اهفا سد عله لاسقب

 بم ل رلا يلا ىلع فلا ل اًو-الف منه ادشزوديز سفن تهفسىلال | ناك يعأدشرو

 نان رمصب ءلالوقاذه ديد_كثناابهسقت فس ىعفىف راص هنال هس اعل «فلا عوقوب هد هبا



 مند« 3 ءارلا لصف 220

 ٍ . مالا تانتاغلازدنق + هلخالا نيبحلادالصأ قا ر

 لاه. نازيزيللا ”ىهنطا"ىدتقلا لاق 2 هنج) ملجأ لثمدلنرقالدلت أد وقاسكتلا

 ْ ' قدزرفللد ثذن نم تدعمو
 معث هنتر عى عورأ فك ه ن.يعدجحر " ىنح هفك ق

 | هنه-وأ دةوهاجو ذنالذو ةلزملاورد_ةلاداخلا 6 وج]) نارزيخ هفكف ئورنو لاه

 [/ لاق رسكلا ىلع”ىئيموهو ةقاشلا نو درعه, اارحجز ءاجو .اسهيجو «تلعج ىأ هتهجووانأ
 7 هشنأو نيوئتلاءاجاولاهامعرو ىععالا

 لسال!ىفاهنارطأ مد ىوق « هدرتىتح مي ءاج تلقاذا

 0 (همجإ ههبح ىأاهوح مو ركملابههاح لاشي و

 هّناكأ عدسه لاق و

 تأرد دل ةمهنع تعفد موقلا نع تعرد لاقي عفدلاهردلا (هدد] «(لميرغ)

 ديبالاق مهنف ماكمملاو موقلا يعز هردملاو هقارأوءاملاق ا 0

 خصال لوقهنمو هرادملا عهبناو « خادرلا ةبتكلا هردغو
 | هراكمل'ىلءنيرباصلاو ٠ هرادملاة ل انغا نياان

 ش | ههاد لاقي ىوهل١نملقعلا بأ. ةذهيلدتلاواردغى أن يكستاانهلد همد بهذ( هلد)

 داكتالىبلا قاما هولدلا لبالا باَك ف ديز وب وألاه هكديوقهلدو_ثفدأ أو هريح ىأ <بملا

 | تهدحد 4( هدهد .(ه لد ةدتاهدلو نعواهتلا نع تهلددقونافالو ا قاد وب 2

 ١ اله د 0 ال نملدم دقو حرح دف هتحرسدءد_هدافرخلا

 .ةّمرلاؤد لاه هتحرحداذاما ذهدوةادهدهيدهدأانأ هده دو"

 لليد لبالان مهريثكلا ناهدهدلاوه ديمالا ضرعلا نم ىدهدئاك

 زحارلالاه لبالا راغصءادهدلا اووءددعلا ىدناهدهدلا قاس منل

 ا م . رك أوتاصلق 3 انسهدهدالا تدور دق

 نب اانا م ,د_هدلاقفمدانهدرةصومتهداهد ىلعءادلفدملا عججهناك

 | ةكأىردأام لاقيو نونلاوءايلاب هع متركي الاف ةرغص م ركب عجر كسب كا ذكو

 0 | مدالفءدالامهلوقو تاابوه»ادهدلا"ى «”ئاسكسلا ىجووه سانتلا" ىأتأ اوهادهدملا

 | لص امىردأ الو لاف ناالاد»:توكيالفن الارمالا اذهنكي لناهانعم”ىسمءالا لاق
 (ش ةيؤرلة دعو ادشنأو اديأ هيرضت الفن" الا هيرضتمل نالوةةسرافاهنظأ ىو

 ْ مكرو عك ارلثملئاف عمبلوقلاو « هدالؤمدالا لوقو

 ْ ارو مدر عيباوءاملاهيعقنتسإةرطص ف نة هدرلا 09 4( هلم (

 ا اياهجا 00 ةمكسص امش ةهدرلا للا لاق أسدل ل ةنالوةهدرلا نمراهلا برق لاب
 ابا 1 هسه هياممتاو ذهدطانب

| 



 اس م 0 مما

 لاه يشيرلاظ ةوبلا 4( هول ]) ”هيلغ مهتعلطأ مولي زمشب بلق ىلءرطخالو |
 لاف جالا ل_جرلا اهب هدسشيوةريغصلا ةموملا ىفوورعوبأ لاق ةهوبىتنالاوهنمأ

 "ابا هتقضعميلع « ةهوىتكتالدنهإيأ ١ سقلاورما|
 هتاف تاكسلانبا ةوكلا فىربىذااروثنا !ءايهلا هيدازبة هون ىفةفوصمهلوقو |

عا.4لا ىوةءابلا فةفغلءال-!لاثمابلاو هل تنطفامىأ هل توب امو ظ
 ًادنالا (-7) 

 الف فصيةيؤر لاق خابكل ا لئمربدهلا قهامهلاو ميسملا”ىهمهبلاو بالا ظ

 هيهلاريدهلاءابهب جرب * هنالا سوفت ىتشب اعد 1
 .ريدهلا خام ىوريو |
 بعد: :دا+ اري غراغسصلا قرطلا تاه رتلا ”ىجممالا © ( 2 1 ضال

 تثاهرتلا وس اسلاتاهرتلا لل.ةذلطايلا ىفريعتسامت برعم“ ىسراف ةه“رئةدح اولا اهنع

 اودشنأو هنزارتعملاوه”رتنولوةب سانوافاضمءاجامع رو لطابلاءاسم-أ نم دو مدارصلا |
 : . نلطملا دعروهيرارتلا لبق »+ بثكنم ىلباحرعالا ئءاددر

 ّناشتيالو هفتيالنارقلارك ذىفثيدحلا فو .هف:دقوري_سلاركسقلا هفاتلا (هفت ا

 ةموهزلا لئموهو ةهانتمعللا هت حار اوبألاقاو دسفاسهةرسكلاب ماهطلا هق .( هب ||
 باحاذااهنبلهةيماقمةاشو مسدلاف سغلاكّنللا فهةلاو همنا رتريغتنيللا هو |

 ىئاطقلا لاقت تاهترتلاو ليطامالا هتاتلاو ةنكللا لثم ةهتهتلا . هتبتال |
 امتسلاة.تالاوهتاتلاالا « اهدعاومنمانلساامنكيلو 27 |
 انهت هئياررعم نهذىأ ضرالا مانو سانأاهستأو هوايته ستيهات © ْ
 ه.ةأاموريكت ىأ ءانو هه ونأو هيت امز اهحوطو اهريح أ ىدعمؤنو هسفن هبتو اناهشو ا

 لاثمة يتم ضرأوءاهتةالفو هيواتأوهاتأ عج اواهيفءانيةزافملاهيتلاو هضطاموانالذ أ
 00 3 للعميل ءأو ةثدعم |
 ميظع ىأ هبلجا نيب هبجأ ل جرو هريغو ناسنالا ةوبذلا (هبج) ) ميلا لسن الأ

 مهخأ ةعيرأ ىهودسالا ةبمج ةبطاوت مالا ءاهسج ىعسهريغصتبو ءاسهمب+ةأ ساو ةيمخلا
 ةعاهلا سانلا نمد ماو ةقدصة ملا ىف سدا تي ديلا ىفو لدحلا ةويلاو رهةلاانهلزن |

 |تسيلو هان درواهيجءاملاانبببو هيهتلبقتسااذا هوركملابهةهمجو هت تككسص هتهبسو |
 تريشلا مهلام حدي ملف الم ناك اما ةبيمجهلءاماندرو لاقي تدكسلا نبا ةدسالاةادأ هملع |

 ةيهارج تءعس (-ا هيهأ اديدش ه.قماظنلغرعشلا دمع ناكاماو اذن اك اماوأ

 فو رح نم كل ةدسا|م ةهلخلا ج١ رسلا نود ةينالعم مالك مهتبلج ىأموقلا |

 دسالاق هافرحو هامان ىداولا اةهلجو ىداولا |

 اهماعنو اهو ايظنتولحلاب "مه تلفطأو ناقرمالا ع ورفالغفأ !6
 راسا هللا ىعصالا ةيلج عضوملاو هنع هّتمغ ناكملا نع ىصخلا تواج و هالج عملا وأ

 ٠٠ ةيورلاه لعل دقو خلال ثم علصااءادش اوهو نمأرلا مَدَممنعرعشلا |



 . ه(ل)# » (ءايلالصف) ب

 | ةرمأتامناف ل_جرايدباتلقاذا *ىرملا نب الاه فقولاىونادق هلال لصو دقو نو ق

 أ كنأكنن ؟ودتلاءهباتلقثاو ثيدحلا تاه تاقكن اك اكن د وهعملا تيدا نم كديزي تأ

 | همكسا اذانةرورضلا كرت نونتلادازأ ةةرااو ذورككنلا نيونتلاّن الام اش دد تاهت اق

 |ءارفلا ددنأو تاهيه ىمعةزمهلا عفبايأ تاقد.عرتلا تدرأ اذاوانعاهياتاقهتفغكو
 ادعبأو *ثشأاماهيأناقكو « هلكت حتقلاور امعالا فود نمو ' ئ

 |لوقينمبرعلانمو توعد راهب ت اذ لابجأا ت لوقت لبالاءاغده.بأتلاو
 ةينئتلاكن ونلانناهيأ اولاواع ر وتاهه عم ىف تاسهيأ 1

 اغالا اكو ٠ ضرفلا فرج لو[ ةحاوملا © 0 0-02

 هرازطلا دهن حاسةه ٠ !هيوأةلال_ءالا
 ةغادبلا سال اود اف ههدانو هيوليقتسا اذأ أب ههديو 1001111111108

 ١ تور لاق هد.ملحرو نانرادب ىرعشاانناهدامت امهو ةهيدبلاو
 03 5 © 00 .٠ 1 1 9 . 3 5 6 .٠

 أ 1

 | نم:هليوط ةّد م ىأ ةهربورهدلا نم ةهرب هله ثنأ 209 ه ديم مصخو لاطم دمكو

 1 نه هربأو ران اوذ كلاةدىذلا سد ازلا ثرخلا نب ةهرباوهو نعل !كولم نمةهربأو نامزلا

 1 وامن ماب أ ”ىثدملا م .رشالا ةبهربأو اذا وتجاملاع ناكو نما كول ءنماضيحامصلا نبا
 ا ٍآ لاقو ليقلا باص موسكيو وهو نولا

 اهعزهاساعف تنكو * يطملاةهربأن متعئنم

 مالا ماللاو نيا هبقر ل ىلاةأرملاةهرهربلاو

 1 رطفنملاةئابلاةب وعر تك « ةصخرة دورة قرشرب سدقألا

 ا ايس رافكلاحاور اهنف لاق توءرضح ريت دويجر لاء م ىلع تر هرب ومالا

 14 هلال .توربسلثمت وهرب لاةيو توءرب ضرالا فركب شو مزمز ضرالا ىخيئيريخ |
 ةارخادلتو رمسكلاب هلي دقور دصل ا ةمالس هءلع تيلْغ ىذا اوهو ةهالل او هليلا نيب هلو أ لجر

 مهوابيمسهماقشا "ل ةاانندلا مأ ىف هلللا عي ليلا ةسنللا لهأرثك [ثيدحلاف وءاهلب

 ٠ أما تشل هادي 7 لوذعلاولبالااندالوريخ ردبنب ناهربزلا لاق ةرخب ””الا ع ىف نماك أ
 نونملاو للاب فصوباكديفصو ةرارغلا نم يفامل هلبأبايش لاقي ول وةعودنولبالاك

 هلبآلا بايشلا"ىنادغدعب «» لاهو مودغلا لملقنلب أش دعو تايسال ا هذه هتعرانما 1

 ءانفلالا تراص ةعسى أل دعلا نم ةس.نهلب فوهو هن سلوكا ذ هسسف: نم ىرأ هلادتو

 عداضانعمو فيكل ثم فلا ىلع ةينبم ةلكملبو هيوسس نعةدناز نونلاو اهامق ام ةربكلا

 فومسلا صب كلام نب ب عك لاق

 ناذقرلا بن اكفنك الاهل ٠ !متاماهامحاضو حالا رذت
 عدى همىل_عفكالا ب زوو ديز برش لوةتاكردصملا ةلزيعانوهملب سفخالا لاق
 ةمرهنءالاقو فكالا

 اصلا ادلب ةبضصلا ىنشم « اهبتادحلا غاذافوطقلا ىدت

 | نتوس نذأال وت أر نيءالام ني-طاصلا ىدابما تددعأ ثيدحلا ف و ىوساهانعملاقدو



 4 هلل 1 « (ءاهلابأنإ ه

 .ليوت ل 2 ام يوري و 2 ش 1

 ْ كسنتاهلأتلاو ديبعتلا هلأتلاو هسفن ف ئذلا هدلعإمال مااا يا َ
 | هلوهلصأو ريت ىأ | اهلأ أي هلألوق اوقتو * ىهياأت نم نعجرتساو نمبس ه هي ةرلاق ديعتلاو

 ا لوقت نابسالاه مالا ( هما ]ل تولو لثم هيلع رغب 322 ىأن الف لعتهل دقو اهل اوهل و

 ا رعابشلا لاه .همأدعإ رك افامونعدق ضرس نع  ارقورسكتلاب هما هنأ
 لوةءلاىدون رهدلا لاذك « اميدح ىنأال تاكو تهمأ

 حر ذرب ةههنمالاو ةرو شمريغةغل ىهف ف رغع اورق ع هسمأ عرعر ثيديح فاما

 مفاوداش واع ومأم ىهذاهغأه مو ول غلا تهمأ لاقي ”ىردملاوأ ةيصخلكم غلا

 ١ "ىنارعالا نب ادشنأو ةهيمأو ةهآناسنالا ىلع ا :

 ظ الأ مشاء ماظعلا قد و ةييدأ جيظو ازا يبل "
 عسحلاو 5 يأس امااوف دج ىتهتأ »* ”يمقلاف ا

 ظ . اليف نهقرطو نمتاَمأ « فر مورثنمبئاهت تناك

 أ موقوم د لس: نمرحرت اذا كلذو غأب خأ ل ثاسونأو امن هناي هنأ ىبصالا ")- ا(

 الذب فضرب زراددنأو أ لثمدنأ |

 :نيلابشملاو هايهب سحرب * هنالا سو فن يشدني ةياعر 1 1

 للة رامماب « اهتركزاماذااهاركذاموأْه
 اولاَمْدءاَولااونكسوانهورمببك وداولااودد_ءايمروا ذك هه اولاةذاننلاواولا اوبلقاعرو

 هو لو موتر هال ذكر مر اولاقذءاهلاديدشتلا عما اونذحامرواذن-؟نموأ |
 هيفاولخ داع روةباكشلا,توصا!لب وطتل» اهلا ةنكسس اسواولا فو ديد لاول

 هنم مسالاو أل اواذاا هوان هقانوانيوأت لجرلا قد قو دئالو ذا ا

 نيزملا لخرلاةحآوتات « رد
 | ءاعدلايف مهاوق هنمو ه جورحم اه اك هأب ه حاصلا لام عجون ىأءأ مهلؤق نمةهأ ىو رو

 | ىتسمساعبا «(هباإ د واولاةدتشءاضيأءانهلا فذ كن ةرأو كاةهآناسنالا ىلع

 |لاه ءاهلاريسكي هنا لعو أ ثي دج نمهندزتسا اذا ل جرا لو: ىمالا ءانعمّنال لعفلاهب
 ةمراىذ لوقو لاه انثّدح هيا تاقف تاون تاصو ناف تدكسلا نبا |

 قفا ماك لابامو ٠ ماس من مهيااةلقف انتو.



 ميدل سارا روق منولوتنءابلااهتووشيف اد اوامر ح تراصابمالا بنور سك | ا :

 | نيم نوفلحي اوناكو دسعولأ لاهو امهرمسكي هللا نمو اميدش هلي ن نمو نونلاو ىيملا

 ياسو أكيد ىم ار اوعطقولو ه 0 ادءامتحربأ هللا نمي تاق

 ريهز لاه اكن أ ىلع نيعلا عم مت هالي رب وهوال فذ جرب أ الدارأ

 *امدلا اهب رو ةمقمت » مكنمو انم نبأ عمم

 نيك ىف لصالاوهاذهنلاق اويطاخاذا برا كنءأو ذك ناءعفال هنا نعأاولاةفدناو ةاد

 ْ ىفاوذذح اك نو.نلاه_دماوفذ دس ىد مهن ىلع ف خو مهمالكىف ا ذهراكسح مهلا

 ا نباونا_كنبابهذاذهىلاوهذه ىوستريثكت اغلا هيذو لاق كيملاولاةن نكي مهاوق

 ا | اهتزمهتففحامعاو ني حج وهو عطق فأأ نع فل الاف هي هب ومر َد

 ول

 هيب ءاست الاوهوااجأ دا رمزا تيب اامديزوأ هبا) ( : لب )أ

 أ هيأت لاقي ريكلاو ةمظعلاةمبالاو اهينتبمنلثم اهم هيارسسك لاب 4 تهب اماضيأ لاقيو
 |ءاقلاهق الا( هقا هتعدلا نملديمهنأتلا( هنا )هيأ عيالاولاق اع روريكت اذا لجرلا
 0 و سمامال قانا 1 ةعاطااوهو

 ٍ 100 ولا ا وو وجوب كيع

 هنركل اضم 2 زمهلا تذح ماللاو فلالا هيلع تلخدأ اهل هيت مهنال لوعفم يدع لاعف

 | ةزهولا تعطقو ءالالا مهلوق ىف هنم ض وعملا عماتعة اا ملا نماض وعايناكو ومالكلاىف

 |ضوعماللا وفالالا نال اوق»”ك :وحلا اب تدعو مسالا اذهلام.شقتاهموز الءادتلا

 مقل ففي هرعتلا مال ىلع '*لخادلاةلوصوماةزمهلا عطقل مت راخسا كلذ ىلع ل ديو لاق اهنم

 مت هئنل ضو ءريغ تناكولاممأ ى رتالآ ىلرفغا هنأ ابو ٌناعفل هللأف أمهلو ةلكلذو ءادنلاو

 | عطقتن ا بجو كلذ ّت ال فرحا موزلل نوكي نأ اضي ازو<يالو لاق مسالا اذهريغىف تشن

 رعاك وصوم تناكناو ةحوتفمةزم_هاهال نوكي نأاضي از ويالو ىتلاو ىذا اةزده

 . الأ كل :نوك, نأ ايا زوالو لاه ة-وتفما مناف لصوةزءهىه ىتلاهق |نمياو هقلامناف
 ل ناعنم مهلامعتسارثكامم اذهريغ فاضي أ ةزمولا عطق: نأ بج وب كلذ نال لامعتسالا ةرثكذ
 | 111 يلا كانبكو "ىغالو اهريغىف سيل هب تضتا ىلا كلذنا

 أدعي نمهركسح ذلام ىلءاهالمل أن وكينأ هيوبيسزوو ءافااوه ىذلا فو ذم افرحلا
 د لافو ”ةري زملاءعضوم مئادهالاو

 - ايوانةمالا الع مصأو 5 ةودغ بكر لا لرب تأ امزح ىنك

 ايما رو مالو فا الب فو رمهمريسع يعدل مس اشي أ ةهالا و ةمح هتثمم دقن اكو

 "ىلعوأ ؟ىدشنأو ةهالالا اولاقةماللاو فلالاه.ذاولخ دأد |
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 امس ل ني يع سم يسم يصب ريس ل يمس سم مم مب ر يسصمتم مصمم ل. اي م م يل سل ا

 | فخ نب ةممأ لاه" .دي دشنلاه”ىفامج لوةي موضعي وهب وبيسلافناعقحالق بسنلا |
 | طاوشلابهلامئاد ئقنو 3 اريك دش" لظراتام | ١

 | اذا'نمايو نيو لجرلان ءأو اضيأةنامعةأ ماو هك

 |[ لقتال ون ميذخ ىأك يامي نالفابن ءاهلاسقب انعدري_ديقذخأ اذاكا ذكو نعلا ىنأ

 ْ نعذقو ةكربلا نملاو نملا قوأ ”ىعملاو نعلا ىلا بسنت ن متو ةلوقتةّماعلاو مهي نمامت | ظ

 ْ هن تنعتو اشو مش لم نعاي وهف مهنعو مييلعاكرابمراص اذا نوم مو هذ هموق ىلعن الف

 شقرا لاه .مئاسشالا فالخ نمابالاو تك تن
 متاسو قاو ىل_ءودغأ «التاكو تو دغدَةلو 1

 ماشالاكَنماءالاو نم « امالاك ئاشالا اذاف

 راثورويثىأر نم » ايالاى ةعاشق ارو ْ

 | ةئملاو نصز أو نم لل ثم نمايأ ىلع مني ىلع نمل ا عج“ افا :
 0 نيهلاو ةرمسملاورمسالا فالح ةفهملاو نمالاو ةنعنالفدءقلاه : ةرسملا فالخ تقلا

 ّْ نيعلانةبارعاه اقل 8 دحل تءفرةءاراماذا ةقمطملا لأقأ ةوقلا

 | انل نوني زمن نيدلا لمق نمئأ امنع هقاىضر ساسبعنب لاه نيملا ن ءامو اتىلاءتهاوقو

 ةنلا ةفزتملاب ىأنيعلابان دنع نالذ "ىنعمالا لهسلاق أملا ن ءرعاش ”دًاندار هناك انتلالض ظ

 | لاقي نامجأو نبأ عمجاو مسقلا نيملاو نما لع أنما ني لعنالف مدقلاقيو
 نيفلا تلعس ناو هبحاص ني ىلع هم مهنمك ها لكب رضا ةلاهتاذا اوناكم#منال كا ذبأ
 ىرالأ :ظافلالا ة-فاّتخحمراطق اوت اهج امال عمت داكتنال فوراطلاّن ال هعمت ملاف رط ِْ

 « لمشأو نعأ نماهل ىري «رعاشلا لوقو للاعشلل فلا نيمل او فله فااخم مادسقنأ |

 | عمج اهلعثأو ليالا نعأ ىعم ىل !بهذو لامشلا ةمحانو نيملا ةمحان نماسهل ضرعي لوشي
 نيهلاو بنغملا ىلا اهيبئاج دأب تلام عب هرفاك ىف اهتم“ كذتقلأ هرعاشلا لوقو كلذا|

 هيوقاىنرزيعشلا د ىف ىذلا امأو ءاهالب دي د كلاب نيعنيجأ اريغصتو هريغو ناسنالا نيعأ ٍْ

 ذاءان ىلوالاءاملا نم ل ديأف ىنيريغصتا تمجد ارأ هنا لاف دسهلان ءاهمتنمج نم انحدوز |
 هه نعأءأو امصعملا ةنملاو لاهو نعل ادورب نمةدربلا مضلاب ةنعلاو ثاتلاتاكأ|

 ةماسأ هلت داوذ دير نم اهحوزفهدالوأ ةنضاح ىو ل ودملع هنا ىلسص هلال اونراهةتغأ |

 ندد ومهأارثك د: :هلبصو فلأ هفاأونوالاو يملا مضبا دكه مسقلل عضو معا هللا نعاوأ د

 لو“ *ادتبالا ديك ًاتلماللا هيلع لش دتدقراهريغةسوتفم ل صو فل ءاعنالا ىف يعلو

 | رعاشلا لامه لولا ف ىلالا بهْذمهق انما |
 ظ ىردنام هللا نمل قب رو مث 3 مه دكناملموقلاو درفلاَعف ا

 ْ ااذاو هب مسقأ امها نأو ىعسق هقانمأريد_ةلاو فوذحم ميشو ءاد بالا عوذ صوهو |

 | ثيفاعدسقا تءلتبا تنك نك نمل لاه هنأربب لا نيةورعشي دس فو كنمأ تلق تبطاخأ
 ظ ءابضبأأ هللا او هلل اميأ اولاين وتلا هتماونديسام دو تشادخلط

 د هللا ماولاهةءودض هاه دو يملا اوةبأ ارو هقلا م ااولاققءاملا هما وفذحاروةزمسهلا | 1
 مسح
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 | ا
 إ ١

 ا ١
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ِ 
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 نع ه(ءاذا لصفأل# 10
 اممم معسل تمم ا رسصل اماسم ال ماسلا مع يس سم ل صم دع

 [وهو سدقنم لسة نزا وه (نزه ]ب ءطبلانيدهتلاو هتماناتذارأ اذا مالكب هلاهتبكسن |
 |فورعم تدنن وهلا (ناه ئالمعسبقْنب ةفصخنب هم نيرومنمنينزاود

 أنيتزمهبنمأ أ وهف نمأ أهل أو فوم نمهريغنمآنموهو ده امئلا نمهملا .( نمه نحل
 |قارأ اولاماكءاه ىلوالا ترم ممم نعأمراصفامهءاتخال ةهارك ءايةنئاشلا ةزمهلاتملتأ :

 |دافا تنهتالو تن لاهو ّنح ىأا.ندنه نبي ّنهءاّرفلا (نه) هقا ارهزءاملا

 بوةعيدشنأو قبو نوكي دقو عورتم |
 انحأامرهظ نأداكو ٠ انهءالخرادلاىأرامل د
 ًارمعيلاباملاقب :و تبهذثم-ح مالا سلوق 00 ىعاراال اوقد|

 |(ن) ذفانذلانمبرضةئنهااو نو:موهفهنثاهنهأو قرط هيام ىأ مضلابةناسن»
 ئثلاهءلءناهردصمنوهلاو ان ود ضرالا ىلع ىثعتالفوراقولاو ةئكلانوهلا
 |عسمجاو فق نيه و لهسى أ لععمف ىلع نيدئش و هففخو هس ىأ هلع هللا هَ روهونم>أا

 |نوهو تاوهلا مضلاننوهلاو نون. نونه موقوءالعفأ ىلءءامشأو ئث : اولاف م"انوعأ
 00 دشأو ةناكوخ اريضءنبساسلانب "دكر دم نبع زر نبا

 | هلوقو هرتصسا هبنواهتو ه.ناهتساو فعضو لذ ىأ ةناهمهف لجرلايةناهأ اوأ 1

 ١ .هعفر د ةرهدلاو امون عكرت 5 نأ كاعريقفلا نب مالو

 يع شسءالاسقي و : نك اساهايةةساا ةفيفللا نونا فذ نئ.هتالدارأ
 ْ ديعسوبأ قدسشنأ ةعيدسقلا ءهئامس أى نو» أ نيدثالا مول ىعست برعلا تناكو كلسر

 1 ةبلهاذاءارعش ضعمل دير د نبا ندشنأ لاف قاريسلا

 ْ ها وألوأب 0 ىوّناوشعأ نأ ل وأ ْ

 راشوأ ةءورعوأ ساوع « اجب وف مأ رابدىلا.لامأ

 : |نيناوتو نولاه لمني واوههعجنال نوو اهدل_ضأ ناكو برع «هضى ديكذلانواهلاو

 معضلاب لعاق مهمالكى سل هن الىلرالا اوهتفوال اةثنسا ةءناشلاو اولا هتماوفذغ 0

 ْ أ بيعوهو ةدالولا فدي ديو هسأرلبق اولا الجر حرذت نأ نرلا ( نآي 0 اسيبلا لصف (

 | ءامنورلا 6 000 اهثرأ ةفاشال نس تءاغ» لاهو |
 [ةقرعولاقب : هس 'حامرلاهما!بسنتريس ل ولم ند كل من هذا( نب ) موفر لمفلا

 ْ ىدعالال اق ريبكلا ئشلان يلا( نفي ءقاّرآو *ىنازيو“ قنا

 ا نش ةيرأخراش نمدداغب 3 الاوت رهدلا ىرأن ءاامو

 ش0 تاقمةساو ثاقبأو انقيرسكلاسعالا تنقب هنملاقي' كش

 اهلية ةمضلا نقوم كلو قف اواوءاملا تراصامئاو هم ندعي ىلعانأ ا تا دا

 أقافلانعنيةلاوئقنلاّن اغا ناوربعاجدو نقينمتلقو لسصالاىلاهئددر «نزغسااذاد

 ْ ةصاغأال داو نمدتفماب » قاوشأو ساوهبسحت رعاش ١١لاه

 أ كلاهملا مهتأ الو ل اهكرئأف ىسنن ىمهسأو هنم امى دتفأ ىأ نظن تق ةاندسالا هشة لوب

 |ءاننتمضوعفتالاو ةفف 2 ناعو "قعاهلاةم-سنلاو برعللدالب ن ملا( نع . نس مهتلتاقعأ

 بتدنلا



/ 

 كال ٠ ظ(/ناحل# ه(نونلاباب]«أ

 | ريئاطلا نكو لوقتو ةبكر عجب ءانقاك نكوو تاكوو تاكو نانكو عجب او نذقواؤمح أ

 ءاسنركذو نساش نبورع لاق نس :أ السا خ نكاولاو نكت كأن كو وهنضح ىأانكو نكي | أ ا

 ا لهنا ىلءتائكاو نا ءايط اهقوف فرشأ مو دلاكن عظ نو ٠ هل

 أ ىلعتاكاو بصنو عضوم منا لاو داو هلا ابن أطو ىتا!شفانطلا ىلعتانسلا ين كأ |||
 | لافو ىذدع الو ىدعت هريغ ةنهوؤ ناسنالا ن ن*و دقو فءضاا نهولا (نهد) لالا ْ

 أ اضر أهتندوأو فعض ىأانهورسكلاباضيأن هوو « رقننوهوعتساىنلا .٠ ةفرط 1

 لاه" هلثمنهوملاو لالا فصن نمو ندولاو فرثكلا لالا نم نهولاو انيهو هتنموو أ
 لفسأ ىل مو ىريصقلا ةنهاولاو ةعاسلا كلت ىانرصانهو أ دقو لكل اربدينيجوغ "مسالا | ١

 ةئوةدحاولادوسالابذعلاني ولا( نيو ةاناوروتف اهيف ةنانهوةأ ماو 8 ظ

 دشنأو ةعدلا نموه نانهتلا ديزوبأ ( نه ]) املا لسنا
 رطام مول ناتهت هناك » رفا ابك ضنا دحام

 خابمالا دننأو دوعن مرتشي ع ةعاسرطم نامهتلا لد ومش رشنلالاقو |

 ٠ انايرقلا العناتملا ليس هب انام ةعدامول لسرأ 1

 تئاضنو ب اممم رطقاداان امه وأن وهو اذه نتي عمدلا و رالا زهاب |

 لبالا ع نمنابملا ( نب ]دعو وع لثم ته عهبباو نوه تاصمو عكرو عكا او لثمنتحأ

 ثنوا اوركذملا همف ىو و«اننج أر قت نوالان انسه » موثاكنب ورع لاو ضننلا

 رجأ نت ورع لاق نئابهارلاها رونا بحلب داب ةقاثو نابي لاقي عبو
 انعقارأ اع نمنئاظ « تغخناوألاهلاىلعتاط | ١

 ناوضر ىلءلوةىف "ىبمصالا لاوو ةعركناهة أ ماو برم برتل ا ةدط ناب# ضرأأو |

 نيب ناعثوه ”ىديزملا هرامش قعد همف ىلا ءدين اج لكو هيف هناويهو ىائجاذه ةيلعلا |

 الا لبق نمت وكنا لللاو سانلا ف ةنجملاو نسما نيب ندوه لحرو ةناتجملا |
 زحارلا لاهو .انمدعدإولا ناك كاذك تسدلّالاواقمتع بالا ناك اذاف |

 ده لاهو بالا لق نم فارقالاو سةئلغلاو نيجهلاودبعلا|

 لدفلال مق نخفارقاكيناو « ارخلافاع رك ارح تءننافا ' ْ

 نجاهلا تاج لثملافو  متاهلان ءةريغصلا كا ذكو اهغولب لبق حرق نتةمصلا نيخاهلاو |

 "ينارعالا نيا لاو مصلح د ةلاوهو ذفرلا نءنخاهلا تلحو ترغص ىأداولا نع[ ٍْ
 ةنقس هو جان مق ةاَمفامماع لم نودللا تنب ىه مولاه تربك أ ن نحخاهلان عةيلعلا تلج |

 ْ ا مادو انه لوس ىأ نسم لاقي و كلذاميلعفي نأ مسيالو لاق[

 ندوه (نده) جقلتام لوأ هلطفلا ةنيكهملاو ةريغص ىل مو تةطو اذ اهب رات نصتهاو أ

 لاهو ىدعَرالو ىذه هنكس ىأ هند»و نكسانو دهن دهي|

 1 نوده٠لارقالابةءاهكلاوذو "5 اهتظوظ>لوك أمرب واوعلاَا |

 ىلءةنده مهاوق هنموةندهلا امسهتممسالاو هطئاص هندافوأ
 : ٌْ ”غىلنوكسصس ىأن خد

 : انج دورا نيدو 20106 طمقُمل !ى+الانادهلاو تماقننارزوءالا تاداهتو |

|| 
 نيب

 مكه ااا 1 اذ كك  اج77 سااسوسواا7س»##

 انف 0 يلا 0 ٠



 .ء(نكحر]» «(راولالسن)» 115

 1 يلزخلااههلمانأ أ 7 ةلودوماا دوسانكا. '

 ' ةزشكل:ايواولا تيلقنا ناز وم ل ضأو فو رعم نازي 6 نزو ( رف مسا نودومو

 تانووانالف تنزو لابو هنزوانزوئشلا تنزوو فضتنا ىأراسبنلا نازيم مار اهلقام
 اتاك أن زاو مهردو ا.ىردنزياذهو نوربسذ <« معونزووأ مهولاك اذاوىلاعت لاه نآلفا
 اونزوام شيرلافز,نونزويول « ةردقءرامالحأريخاصعلا لم رعاشلا لاو
 ٍْ لاقو هذا ناكو هنن ز ىلعناك اذااذهنزا وبادهوانازوو ةنزاومزيشنشا نيب تنزاوو

 (ءاتواولا الق لعتةاوهودخ الاد داو لعمل دقن لاب اكن ذسخ الان زئاو ىطعملانزو
 | لم !نزوود مهاوقو هتيزرىأىأرلاني زون الفو نوعطملا لاغاني زولاواوهندأو |

 [راض- بزعل لوقو فرظلا ىلءاصن هيوسسلاو هءاذح ىأ لب اةزوهو هنمةمحان ىأ
 دجوملث٠ذاشوهو عضوم خفلاننزومو :لمه-لبق ناءاطي ن امكن امهو نالت نزولاو
 / اهلاايد طلسلا ىوردزوع 85 بهار ميبادمارصق مهن 13 0

 اضل ج لانسوو كاذالا نسوالو نه هلام لو: ير هرم دن
 ا
 شا

 ا
 ا
 ا

 اركب ناسيمتأ ماو ةقانلا لدفلا نادت 1 هي نو ديرب ةمئن ىهواضاتأ ىأان تسون مولوقو ديز

 بمثل لاق نضر عملو ادع ايمن لعزيشول ة سال

 ئيدوادب أهم. داذهأ 0 ىيضواهاتأرداذال وة

 | عسنلا تنضو هدم لوقت لوّدقمعضو هيف لشق لدم نوضوم عضوم ىف نيضو ةدسع وبا لاف
 | ضع ىفاهضعب عردلا قاسنضو ةجوسألا عردا ااضيأ هنوضوملاو هتدسن اذا اذضو هنضأ

 1 نطو )ل ةنرضوصررسس ىلع ىلا عت هلوق -:مو رهارملا,ةبوسةماضرأ لامقيو ةةعاضم
 هلوقبةبور هففح دقو نانسثالا ل ن طولا

 ٌْ وي 2افايبوجدأ اداب نكبسأ م اهلماعن كيلوأ«يطو نم نكي مانايوتتوأ

 ا | ويا لا ىلءسمنا!نيطونو «نملاعتفاوهو ناطنالاكلذكوانطو

 | لو وهو قايسلا ق لدحلا هنملسرعا نط وب ىذلا عضوملان اط.ملاو كتان ىأكناطمم

 | كرممندقاىلاعتلاه برحلا د»اشمنمدهملانطوملاو ةياغلارخءادمملاوءاّمملاو ةياغلا
 ةفرط لاهو. ةريثكنطاوم هللا

 دعرتسرا اوهلا ه.فالرتعت نم 0 ىدرلاه دنع ىتفلا يشاع نطو.٠ ىلع

 نوسلا ةياغ تنم يأ ةقاذلا تنعون ديزوب أ لاه ةساصلا ضرالا ة_:ءولا ر

 ظ اكو أم نكولا”ىفصالا هلثم نكوملاوراد_بوأ لمح ففرياطلا ٌسع فلاب نك ولا( نكو

 ريطلاعقاوم ملا« ةنكآلاو ةنكولاورعوبأ : سعى ناك اهءارااءركولا وش ءرخ-غ فرب ” اطلا

 ع لا

 ]|| ةءنسوتساو نانسووهف نسوي لجان انتوابقو هلت هادو سافل ةزسولا

 ١ | ىلأ نءةنسومةمكر ىهوركبلا هتنسوأو نسأ لئمركملا عب رزان نمهماعىشغ كأن تووهف

 : ْ ةلزنعحدووللنيضولا «(نضد )ل عضوم حتفلاءنابمواسهتن ازر نمةنساس بن اك مي ما

 1 ب وسلا نمادهنأالا حلاك انهو ج رسل مازبللاو ل رالريدصتلاو بقال ناطيلا



 216 ه(ندرز» هن رتاسإؤل>

 افددسزفو وادي ّنبمضالهللاو كلوقك مسقلا مالدعب ليقتسسملا لءغلا نيلي دمك أل ا

 ْ ادي ز نبرمضت له لوة:ماهذمسالا ىف وطي وارع نب ريض: الوادبز نبرضالوةتىهنلاو ضالا |
 ١ تطرب لمن ىلع تداعب ايقنت هاي ئيرشااا دهن رضا زج طرشلاذدعوأ]

 1 نينئالا لعفىفلوتتو مهفلُح نم مهب درمشف برذسا ىف مهنذةثة1ة اف ىلاعت هل هللا لاق دمك أتااأ ! :

 ”نيزرضا ةأ سمه ااو ءاملا صضيا دير ”نيرمضا لاجراب ةعاسلا لعف ىفو تالجرااديز نأ رفا 1
 لا 2 يعل 1

 اكلال 0 ا ناتي دمنا 1

 7 سوفلا فوق فيسلا يرش « . اهقراط مومهلاكنءبرضا ْ
 لمفىفوا ديز ارضا نالجر اءنينث الا له ىف زيعضو مىفال اد ثملا ناكم ءىف صن ةففلاو ألا

 هما نوني استانا ةمديسجملاالااهين ليال اذان تان سوس ول

 آن ركنالنيونتلاواطي وال ” مالا تنونلوقتو د وجأ لوالاو اضي أ انوه ةفيفملا ازبج هسوبو ||

 ' ءامسالاىفالا ظ ٍآ
 هتلتو دقو هبحاهتامعطقنااذا سلقلا فقرعنيتولا .( :
 تباثلا مئادلاةىشلانئاولاو ه نولرملاو ”لكملا قلع نم طق 0 هلت ”,تضأاذا ْ

 هريغوءامملانتو لاقي ىععامهوءانلاب ىوربو ه نتولاءافصلا الخ ىلع تير لاه .ةناكم فا

 ةنئاوملاو دز بأن ع بهذيال ىذلاادلانيعماءاملا نئاولاو عاتن. لو مادىأ ةسنتوانوو :
 داساودسأو دسأ ل ثهنانثو أو نث و عجل او حصا |نث رولا : ند ) قيفتلاهلقىف ةمزالملا |[

 نئاولا لةمنئاولاورثوتساو جيئوتسا لثم هنمرثكتسا اذا لام نمل جرلا نثوتسا ”ىجمصالا |

 طظلغوهوالءاقعفنرو داعشي ضرالا نم ضراعلان مولا 6 ماذلاتبانااوهو :

 نين ولا ةوطعلا ىضموق لاف أ مب الصيف هب تهب_لةذي دشل ا ةقانلا ىهو ءانسولاة وأ ْ ا

 ةئج أو ةئجوو ةنجو تال عير اسهفو نينا ن معفتزاامة:بولاو ىداولا طش نيجولاو ]|
 ”ىأى أوه دلحلا نخو خم“ ىئ ًاىردأام لا ةيو تانج ولا يظع : نحف لدحر و ةمحاواو | 0

 ا هقدانحتو هئك نوئلاراصقلا نسو لاس قدلانحولاووهنساننلا ِْ ٍْآ

 ”ىئبداخ ”ىددهسلا ل.ةعنبس اعاد كنأو» نءاود عجلاو :

 موكراوك الا ىلعءاسأو * تامطاخ ند اوملاكت ار و

 اوهفهتطانادوواندوئوذلا تندو ( ندد ) اظنب اخ مهارة نمءاظلان تنظم ةوق آ

 | ال_هئاذغ نما ىد_ااولا_ةةرسخب رخاانخ ىلاع وق ءاح ع وةهنمىأنيدوونودو* |[

 | ترمكلا لاق“ ل ععاشي أ هتدئاو حا ىأئ ثلا ندتاو 7
 لى ايلامك اتمناه ٠ « فاطم -- 1



 ء(نف)» «(نوالا لسنه 3000
 حا مشد ساشا يسال يلا لس

 ْ لد هق كلو ةكريسفتلاو ناسلل نوكت دق دقو مهاردإانءمهردلا اذهكل وقكض بيلا جيك | ْ
 لزئوىلا.ءتهلوقو هع ةجرتو كتدئاوتف ”ىكملا م لا ةرسضو نو نزكتن لسعر وع 5

 أ ةنلاثلاو ضيعبتللةيئانلاو ةياغلاءاد المو" يبت اهيفلابج نمءاممسلا نم
 ص رنمهحي ريدي! ناياعلا اوقك اوغلادبكو وو نملخدتتدقو . ناسبلاوريسغتلا |

 سجرلا اوينت> افىأ نان'قالا نمرسجرلا او.ذّمباف ىلا_عتهلوقو ,نعا.رتدكتصأ
 000 ارجل نا و زخ نمبون كا دكو نان والاو»

 اديكو نءلخدأ اما هفوب ىف نييلق نم لجرهنلا لعج ام ىلاسندلوقو سشرءلالو-نمأ

 رص ىلاعتلاه ةنسذنم ىأ ةنس نم هن ًارامبرعل!لودثو هسفناديز تب أر لوقناك |
 ريهز لاقو موبلوأ نم ىرقتلا ىلع سسأ

 1و رهد ندو تح ن منيو قأ 35 رخل اةنةيراالان :رأ

 ْ ىر نم مسقلأ ىف مهلوقد موقلا ىلع أ مولا نم انرصذو ىلاعت وفك ىلع ىندءنوككدقو

 | اذا ضعب نع اهضعي بور 11فورحّنالا:ههءايااعضوم تعضورج فرح نق تاعفام ||

 [ لاه اكيينك اسلاءاقتلال ماللاو فلالا دسنع هنون فذح نمبرعلا نمو ىئعملا سذتلي ل |]
 ْ بذكام لاقي دةىذلاربغ ٠ ةكسحاأم سون: خدانأ غلبأ

 | تركسلاانبا ن 0 لير وهو هس انكي ماو هجوم لفس!ذا اهم نوم نام ( نوع

 - يمصالا هركك ا ورسسكلا, ةنهملا”ىاسكلاوديز ولأ ىو ةمدالا ع عفلاةنهملا 60 ١
 اذا ةنهم ليالا تاهماضي أ لاقيو مومدخ ىأ ةنهم م6 2 انام نهاملاو
 : 2 ىأنيهم رو هتفمضأ هذنهمأو هبلد وش :تماو رديصلا ع نءاهتلخ ١

 دبز ير نب يلا نذكلازملا (نم) ٌ

 انسوانذسك اهلوقؤلأاو » سد اراميدأالا تمّدَعف ٍ
 نويمو 10 راانامدقو نويمنونطلارخكسأ لاب نو. عمل او ْ
 ٍ ناممنال_ةدودأ

 ننموهف ئسدعتتاوئدلا نتدقوةهيركلاةعئارلانتنلا ( نت ) ( نونا ضال
 -ىأأانينتن ريغ هننتو ةيذبالا نم سدل العفمّنال* هيكل واو ربعما ؛

 درحارلا لاق نيتانمموقلاتيو ائننم 1

 ظ نيتانممهتا طادسلاالو » نيددللا بحال ىيلس تلاه )
 | نينكاسلا"اقتلال مضلايمرخ رخ ا لوو هلغفلرمغ ن نيالا حبو( نف .هذس!اماولاه دقو ||[

 | نونلا (ند) مسينعذي انكم نفو عوجلل :«الع م ىتلاواولا سن نمةمضلانال |

 1 فيسلاةربنشنونلاو مالسلا هملع مب سذويب ةلنونااو دو ن اند وناوفأ مههباوت وبلا | ١

 لاق .برعلا ضبا فس مءانوذلاو «طقملاصقنينون ىذب ه.رعاشلا لاه لإ
 1 لالحاق رع هةيطعأ امو ه قمن ,وذلا ناكم هلع أس 1 (ٍ

 | :دوهنع هتمطع  امورج الا فدسلا كلذ ناك هن دفتسا ىذا! ففمسلا اذهل عس اسوق ١

 1 نوكسحي دقو تا دايزلا فورح نموهو ملا فو رح ن مفرح نونلاو ةونءهيذسخأ لب أ |

 تسي حجل مصل مسلسل
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 غ١ «(ثوالابا) و

 هتوَعب ىأ هدمه بهذ ف هنمرهدلاّن اك فدعض ىأ نيم لبرو ان متريسح ةقانلاتنئسو ا
 ىلاهت هوقهنمو صقنلا لاقيو غافلا لاو يح لارابغلانينل او فيعشلا لبحلا نينو

 ديسالاق نونمريغر أ مهل |
 اهماعط َنِعاليساوكسغ * هواشع زا تهةرغ أ
 ىأ ةئم هءلع نمو ىصم_هفناكه دم ىئيئملاو ىلاعت هللا ءاممأ نم نانملاو مثأ انمه بلع ندد

 لاقرهدلا نون او نانتمالاريثك ةنوذم ل>ر ددسع وب أ ةعينملا مده هنملا لاي هملع نما |

 لم ل م مرهدو نوثملا سير 9 هءارضأ ىشءأ الحر تأرنأأ ىذعالا|

 ةدحاو نوكتو ةئؤمنوذملاوءارغاا لاك“ ددعلا صقنتو ددملاعظقتاممالةشا | نوتالاو |
 ىو ' نيبحت رظااك واد ئث *نملاو انما عجبو نانم أعهبباو نالط وهوا َنملاو اعجبو
 يفو»و نكسة مريغم_مموهو بطاح نأ ملص را مدا نمو نان ءذ ممل ثيدسحلا

 لاقت .هلنوصوغي نميطامشا نمو ىلاهت هلوقك ةعاسمما نعم نوكيودسحاو الا |
 اد نايس راح اهراددااتلسنكانسل ٠ ىلملا|
 مسالا مين ل بقنملدبأ هنالءىدرتيبلاو اغذالا ىلعال ىنعملا ىلع هلجح هنال نم لف تنأذ |
 نموح« ازملاو لدنءنمتنأ اروكرب ةرمكلاو ل دنع نمو ة ماهفم_.الا عضاوم ةعب رأاهاو |

 رعاشلا لاق نسا فب ىأ نحت ن بنر روهغ ةقوصومةركتدوكتد همزك أ يركب
 اناءادهم ىناا“ تعخا + انرمغنم ىلعالضفاني كو ف

 اهب ىسحتو وهرامضاب هلل نع لعت نأ ىلع غفرلا هنفزؤمح ونا عاالا ىلءاربغ ضخ 1
 لاهاذاواديز نم تلقاديزتم ار لاه اذاز اخ !لدهأةغلف تاركلاو ىنكلاو مالعالا
 تاقل جربت ر رم لاق ناو ونمتاقل بر ىنءاحلاه ناو ةركذ هنالانم تاقالحز تنأر
 امهيف نونل ا نيكي نينم تاقنيلجربتر م لاه ناو نانم تاق ن الجر ىن .اج لاه ناو ىن |
 ا هالو زيجاف بصتلا ذهتمو نونم تلق لاجر ىءاج لانا مبا كلشكد

 ف قرح تاخد كاذكو شالت را ثامخ اني نم تلفك خا نبا تي رلاق ناؤزمالا |

 نم تاق تادانزلا ٍتفذ--تاضو ناودي زن مودي ز نخ تاقرعسغال تءفر نم ىلع فاظعلا

 : ّْ رعاشلال ام لصولا لاح ىفرهشلا ىفةدانزلاثءايبدةواذغاب |

 امالظاوع تاقّنحلااولاقه « منن ونمتلقف ىراناوأ ْ
 نيونتلاباذهان ةنم تاق تلصو ناونيك_تلانءاك تانموناتنموهنمةًأر-لاف لوقتو
 ناو هتادوكناللو الا نم ةدايزلا تف ايأو نم تلقارا- والجر تي ارلافنآو تان

 ئئاق ياكم نوران لعأوغو هلع نسف أ تفل جدو ا ]

 رييجوسم ب هالو تلي اّذاو زاخلا لها :

 هنأشميظت كالذي ديرب لجرت ىأو لبر ىلا اها: كرا ىأ ل نمو نم ىلا انجاح |

 دقو ةفوكلا ىلادا دغب نم تب رخ اوك هراغلءا د الودو ضفاخ فرسرمسكسل ان نمو | :



 ة(نتم)و ' ء(ياالضإ» . . غ1

 نوعان ةعاطلا "سنو .٠ اًيصنوغاملا ريم“ صح ٠ الش رانوءاماشيأ "املأ يعسو

 | ىأنوعاملا كيطعتاعبنم كتقانب تعئسصلا اذلزثدقول ع صف ”ناارعأ ن نءشسفخالا ىو |

 ْ لكي لعامل فن رعاملاةدسعوبأ لام نوعءانملان 07 اوقو ”ثلعمطتو كلداقنت ظ
 ىشذعالا لاق ةطعو ةعفنم |

 " مفتإ مز امتاماذا .٠ هنوعاتم هئمدوحأب " ْ

 ىارالد_ثنأو ةاكرلاوةعاطلا مالسالا ف نوعاملاو لام أ
 ش الياتلااوه.ظيومهنوعام 5 اوعنعالل مالسالا ىلءموق |

 الإ دعاتسرفلانعمأو ءاهلانم ضرع لالاو ةنوةمولصأ ن وعامل لوقي نم سانلا نمو |
 لاقنو راج ق نيعمءامو ثدور ضرالا تنءمأو هءبّيهذ ق<نالفنعمأو ةوؤذعىف ١

 ءاملاىرا م نانعملاو ءاملاهمقك رح نودع ”الكو هتطينة_سااذاءانأ!تنعءنملؤعفم | ا

 ْ ئذلا نمد هنكب( نكم )ل مأ لاب عضومناعمو لزئملاو:ءاسملاناعملاو ىدا ولاىف | |
 ىأض وهغلا هنكيال الف النفع هنن اركتو نجت سرا وكتشناو ١ نسم هنم نكت او ْ
 ٌْ ٠. لاه "بضاا ضس نكملاو ذا ريالا دنع هنكم أ اممهلوقو هيلعردقيال |

 مهلا سون هن سشنال عي رعلا ماعط بايشلا نكمو

 ٌْ اهتاكم لعرملا اوٌرْقأ ثي دا ىفو تاكملاو نكملا:د>او فاك اريكسحب ةذكم او

 ىهامعاو تاكترتطلاف رعت الاب اب ارعالان *هريغو "ىبالكلا دار ونأ لاق مذلاءاهتاكسو |

 نكملاناكتاو الكل ف زوو د.عوبأ لاق بامضلا ىامأف تاكملا انا ثانكتتو

 ٠ لوةكو ىلإ :الرفاشا|ااو .ىندح رف اشم مواوقك كاذب امش ةريطلا لعبه نب اس

 51 | اهتنكتأ ىلع يدازي نأ زوو لام باخ هلامناو « لقت ”لهرافظأ دنلهل «دسالا فدرصز ا

 عقتتالورضنالانالابيلا اونغتئالو اهرب زال لهقااهلمج ىلا اهعشا ردو
 ”ىئادكتلامماشت_سا ىلع ىأم_متاخم ىلءعضانلا لاسةيو .هرتغىلا كل ذو دعتألو
 ا ب اج نوكم ىف اهنا فاهضس ثعحجةب لا ]

 برعم هناىأن كتم هنا مسالا ف نيد وخنلالوق عمو تنن نيكس لاو جتفلاءناكملاو ةدارملا |

 "يبااوهَنكفملارنغو ورعو دن ىنكمالا نكتذلاوهغ كلذ عسافرم انا هارباورمعك |

 نسا ةردوافر طر لعنة وانا أ كتم هنا فر ظاافمولوق ىنعمو نيأو فيك نوغك |

 ريبغو نر نوكبأ مي عوف خرتةفاخ ىدلجمو بصننق كلش تلج كلوقك

 اًايص هتبقل كاوق ةكحكضأف رظالاافرظنوكي نأ ملصي عضوم ىف لمعتسبال ىذا اوه نكمملا | ا

 ْ لما كلذ سد و لمعت مولا و حانت ورا ذا مف درلاز ردالو اه هيف تصاةةاحايض ل دع ءومو ١

 .ح امص ىهو مهنءاعاصمدخ .ؤيامتاو كلذك اهل ترعلا ل امهتسا نمزثك أ أاممان قرغلا بجو

 ؛ ةّرمتاذوةفعوةركبو ر كسر ورصمو ةروضو ىضوءاشعوةم ..-ثءوءاسمو حامصودو

 ؤ تناك اذاامأهتسعبام وتاهوالاه ذهب .تدعاذا اذه نويشاد.عبورا هنو لدلو مونتاذو |

 | كلذبانريشأ هب هزم لا ١ زجذابصتواهتراهب تمكن مذا و فلالا بلع تاش دو أةركل|

 ءامغأو هفعض رم دلا هت ةنملا فدهضوه لاق, ؛ةؤقلا عطلابة ملا( نئم "ىومهااسنوب 0

 كا يييييريريريريريريبيبيري7رر7 222222222253 - ١
 بدعمو



3 0 0 
 ْ مشان اةااو مهقلن لف تب رضاذاةاذلا تنرام لاقي نج املا لهمق رثلانءنرامملاو

 د | ةرمصبلا ىد راط ىلع ةكم نم نيد ل ىلع عضوم فلان اّرمو هناّرمةدحاولا لاعفوهو حامرلا :

 نب رج لاف رمزي ميغربق هيو
 د سوم م ارم ىلهربقل راج « ىبّر-رورفملارعاشلا اذا ىفا

 ِ قا سي عراب دزلاب دولار نم عطب شيباةباعسلا زا يزوأ «(نزمإ)ا

 ا ةيواعمب ةعصعص ىف نزامو مبةْنب ورع كلامي نزاموهو مت نم ”هلسقوب أن زامو |
 لاه ةن زم نما لال لل لانو نايبش رف نززامو |

 رصنش نم قفالا ىداطمسف « اهفاجا تن منان اك ْ
 ' لاه ةرطملاهنزملاو|

 عمت ساكلا ىفءايظلارفعو 2 هنزم لزنأ هقانأرتلأ ْ

 تيمكلاا لام نوزملا نام ىهست برعلا تناكو
 انوزملا اهم« نأ هركأف ٠ ديعسيلأ دزأدزالاامأو أ

 ٠ْ ند هوهل 0 00 4 ةفوزلابلهلا دبعسو و هوأ ْ

 لاقباط 2 لانو هرمض ن تملا 0 يفزع مهلا ةبسفلاو ضمني ابل ْ
 هنساتخاو هتعطتق ئشلاتنشنماو م نذملاطامسلادي داخأ ونه حامهلا لاك انش مهتم
 ىنتب اصأو ىننشفةرارغ ف توم يالكل نع تمكسلا نب ىحو هتلسا فيسلا تنشنم 2 اوأ

 هتسئملاة::دللا حرج لاهو هوجو رص سجل.

 بطرلا نم عونثاشملا رةهراكت ردانيسمت ةقاسشا ١١ تنشمو دال ارمشقف هي رضاذا فلاب
 نابشملا بط رلال.ةزالو ةفاضالاب ناشاا بطر لكسحأت ناشسرولا هل لثملافوأ

 ( ةقاشملا ةطبل لاما !نيناثملاو تدعو امهسذش أ كل نشءامهنمن-ثتما لاشبوأ
 تاو نير مغاا لاه نيهلارعلاةئثلا ن نعلا( نممرلا
 نعمرغ كلام لاله اف .٠ ةبقمالأف دعي ضامو '

 [ نب ةدئازنب نعموغح رحالو نعم نعش ذح مهاوقو هتان مسلي
 أ اةايشلإة مازن بديع ييسر *يناييشلاوردع نيكو رش نيرطم نب ةدئاز نيدتتا درع ْ
 | تاسعا نومانملاو: ئثوع أ ةينعبالو ةئعي هلام لانقيوب تزعل دون لامن |
 ىدعالا لاق اهوهنو سأفلاوردقناك تلا |

 مختل مهواماماذا : 5 هنوعاسع هنمدوجأب
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 «(نم)» ه( ملال هف) هن ا

 4( نئم ]ل كاذب هحالماو دش براايءاقل او بةعلا, سوقنا نمد اهةورعب هسمض ْ
 |ن:ملاقرو هتاثمتدصأ اذانوثءوهفانثم مضلا هنثم أهتنثمو لوملاعضومةناثملا|
 أ قاقب ”ىناسكلا لاهءانثم:ًرملاو هلوب كك ةسيال ناك اذان ثم انيب نمو هفريسكلاب لجرلا |
 |نوثم ىلا لاهو نامتىف ىلص هنأ ٠ راع ثيدسح ىفو هلل ادم ىتش ئذلل نونو نام لجر ا
 || نجاموهن ةناجعوانو جم نيج خفلابن دقو عنصام ناسنالا ىلا_.النأ نوجا ( نمي )
 |قونلا نم نجاامماو فرص هناللاعفوهو لديالب ىأاناجمهذ أ مهاوقو نامل عهباو
 || (نوتم) . دودع ىأ نبقي رطو يقلتداكتنالفةلرسفلا نمدحاوريغاسييطوزغي ىلا |
 ا | ةحوم ىهو اهبلع ىسي ىتااةلاحملا ىه تبكسلاا ني لاه اهيلع تي ىتاابالو لا نونجتملا |

 . || دشن أو نيج اذم ىلع عمجج هلال قينصتم ىف ءانلق ام كح فراا سفن نم مبا او لوالعف ىلع ظ

| 

 إ

 | (نع) ىقءعبامهوننضموىوربو ه قراذلانانالكن ونمو ٠ ”ىعمالا
 || ناسنالااهب نكتب ىلا نا ةدحاو ةنحلاو اهتطوا بارت ثبرخأ اذاانحمرت_ءلا تنم

 تدنأوهب رض ىأ اطوسنب رمشع هلممو ةنجملا مسالا وهنريتخا ىأ هدنهما و هسضحتو ةماب نم ١

 | ناو ءاكملا نذغناو لد وطلا ل>رلا نخل (نغ) ىناطء أ ام ىأأ يش تن اخانالف

 ا زجارلا لاقت رثبلا نم عملا
 0 لدا ىناباهرشمنأ ه لدعمأبىشالامكحدق

 از مهلا نئادم ىلء عمدتو "لل عف ىهو ةشردملا ممم هنو هيماه أن اكمل امن دم ندم ])

 || ىأ تندنم هل ءغماهنارخآل |وقهفو لل ءقثتلاو فيغذتلاءث دو ندم ىل_ءاضبأ عمو

 1| نتا دمزمه نع ئوسفلا“ىلءانأ تاأسو راصمالارمصم لاب كنئادملان3منالفو تكلم

 ١ ْ نم "هه ذم هلع نمو هزمه هنماهأ ىأ ناكءفاين دم كلوق نم :هل.هفدل«+ نم نالوق هم لاف
 ١ | هلع هللا لس لوس رلاةئيدم ىلا تدسناذاو سباعمزم مالا هزم كإ- ىأنيدكلوق

 ل الثابسنلا نيب قرف ”ىنئادنم ىرسكن ادم ىلاو ”نيدمرو هذا ةئي دم ىلاو ىف دم تاق لسو |
 ]| لثمن الاذاانو يه نرم'ىشلا نع (دم]) مالسلا هيلع بيعي رقنيدمو طلتخم |

 ا لمعلا ىلءهدي تن يم لاسقن هماءزةساو هدو عندنا يموانو م نرمي شا | ىل_عنرمو نرح |

 0 شه زبارلا لاه تبلضازا
 | نورا اورمساااههو ٠ نونشملاونابلانهددعدو ه نيآلا دعبل ديتدنك أدق ١

 ا .  ةيورلاه# هدجولا باص ىأ هولا نوما هناو سمالا اذه ىلء نالف هحو نمو أ

 | ىلا ىأ ىنم كلذ لازاملاقي قاملاولالاءارلارسسكبنرملاو ه نرمي لعم مهخز از
 لوقف“ رفلا نك اسنرخلاو مهقالخأتوةسااذاكاذو د- از نم ىلعمهموتاللاغبو

 | هنرعمرعب نمو اهفن وكي بصع عارذلاناسعاو ه نرم باش َنهدؤل ناك « رذلا

 ْ دسالاه عضومالارمو نمللاةئارملاو هن نمهمئاؤقلفسأ نهداذاان مأ

 نافلة نر نا تزال < |
 ئ لاق لبقمنباةقان سانا وأ

 اسال فرعت ىتح ةنارملاالا ٠ اهفلك الءالخ ىلسراداب
 يمسس دس



 1 ة(نغم)* « (نوالأ ب انز «

 أءانملأوثونمل موقو ءانبلأ عوج او هنم فخم تاويل 'ئشو اتم نمل ئشلا نال لاقي هنوُح

 نيلل نمر فهما ملام نانللاو ءالعف ا ىلع مال العفّنال ل ءمفوعو داق ثءننل مسج وهاجم
 | ىلاةيو اما هتريص ىأ ةتنيأوئشلاتنلوضفشو مهئافاكأ رسعلانمناسل قوهلوقن
 1 ةمشراللا رماكملان ثان الاو+_ةاوطأو هتلط ل ئمما.ةلاو ناضقنلا نع هتندأز و هتنلأ اضنأ

 قاغ4نلتو اماه ةءهنالتساواناناو لب الم قش الل وقت :هفطالملاو |

 نم”رلعفم يهءارفلا لاهو ةلوعف ىهوزم عتالوز ءمتدنؤملا (نأمإل 0 للا
 1 لم لقا الط دمار جرطاوهدنو الا نه هلعفمىش لاقنو 398 الا

 ا نأ اررح : سه الاديدعو ةشيعم لم ةنيثم تناكل ةرلعفم تناكولو ل.لانا لاه ثا سنالا |

 |مهتنم لاه زمهلا لتنمو مهتؤم تاقحا ذاانأ.مهنؤمأ موقلا تنأمو "لع ذم نو كت |

 1 لا و4 تأنهتامو“ىاسكلا لاه 4ثرتك أ)ىأ هنأمتنأمامو نالسف فانأو مسمنومأ
 د ثنو هلعي ىأ هنأع ىهو كاذب ت لعام ىأ ميلسنم" فارعأ|

 ظ الهس 5 ؟تداام ىعدأالو ٠ هلع تررقأ نمالا تكاعاماذا 1

 الضذن هباعب دساابع تكسو * هباعلوةءامونىرمابىن 531

 ”ءوعقفلارارملل يممالادشنأو هتلعأ ىأ ةنئمانالفتناموا
 سومو ة نرش نم .٠ اًوستعاولاتف أ كاني م اه

 : ثددح ىفوةمالعلا ةنئملاو مالءالا ةئثتلاو سيرعتلا عضومىفوهالو فيرهتريغنساكأ |

 ةيعش اس ىمسالا لاق لحزا هَقذ نم ةنئم ةيطختاريصقو ةالصلالوطّنادوعسمنبا

 زعارلا لاف كاذإقدلخ ولاا ةمالع ىأ ةنممتاةذف رطااذهنعأ

 حوءالالاعفل|نءةنئثم ه جزملابجاحلايفارطتو ه رليالا"قنلانالاصك انا |
 ةنيٌئهلاقين أىدنعهةحونونلادب دثتيرعشلاو ثي دا فىو رباذكع ف ةراااذهو | ْ

 ٍبابلا اذهريغنمفرحلا اذهىلهأ ن رو حسو, نأ الا ةيلصأ ميملاّنال ًهلمعف ىلع ةنبعم لاثم |
 ةئلفمو ةردحم أ اذكنمةاسعموه لاعب ام ةددشملاةزوسكملا نا نمل عفم د 2 نوكأ

 كلذودفو :ارحو ةردتو كالذا قلم ىأءانلاب ةّدثم لوةيدي زوب أن اكو ىسع نه ”ىنبموهو |
 ا ىأت هام زو ىلع رمال اذه ىف تنءام“ "ىجصالاا ةيلعاب هملغ اذا ان هوز هنأ نملة مموهو | ْ

 مهلناو ةفطفطلا هنأملاو نأمل او هنستام لعاىأ كن [ةنأشاو كن امنأءالاقبو تأدرأ

 ساقريغ ىلءرودي وةيدي لهل اوعف ىلءاضب أن ؤمو تانأم ١

 ييجاينارو دكا ان نما توفر اعو هن يس نيب ام ىهو لاه هنأم تيصأ اذا

 | عمتراو باصام ضرالا ن منملا (نم) يلا ارعالا نباوورع ىلأن ع ضرالاابيراثتأ

 1 ةةنانممضلائذل انامو © ..صسأانانماوعطقدق موّلاو « لاف نودمونانم عدلاو ا

 ' ثنودو رك ذي مو بص« نملا-هثو نين ع بلصلا افنتكمرهظل اانّممو بلص ى أنيتم !

 | لحراضي ل اقيو هطسوىلا هنمّس درا نو دام مهسلا نمو هنتي رضانتم لج رلاتنتمو |
 ْ راس لاقي ةياغلا فةدعايملا ةنتاما او ع همول هيراس انثم هينءو بلص ىألاجرلا نمنتمأ
 | تجر طتساو هنغ م تقةش سر كتحلا تاتموهلطام ىأ هنتامو اديدش ىأاذتااريسأ

 يمس حاسم يم اسم م

 ىف جام ١
 ل مم ممحسس



 52077 ء(تاز# « (مادلا!لصن)« ل

 ٌْ (نغا) . نانلاعتمل قكيتل ان هلاك انلا نعلبا ةنذل لحتؤو ثد ل ادل :ء نعد

 ٍ ظ قدررفلا لاه كالعل قدعكنغل لوم وهن م مق ىرضعب »ونيناغللا عسملاودودغللا ىف ةغان دوذغللا

 أ مالا رثأوأ تاصر 0 «. اننغاان ىحاضارافق

 | مالخو يهفتاكهاتلاوةن :اًةلديدخ هدمقاتو اعل هممهف ةرسكلابمالكتلا تنقل (( نتا)

 | لخر لاق ىونادللاقةمع ةنكللا نكأ) ةناققللا ممالاوم_هفل ا عيرسسن ل

 | دعبا هببجوي ق.قهقلاو كاز دش فانعفر رخال هو ةغ.فخ نكلأو نكذلا نيب نكلأ
 : ' باالاو ىقئلاذعناهب لرد وريملا عذ لالالا نست نالع لمعت لقتل نأ الاىئذ

 | اهتالل_هئالةفضفتاو ماك دقارعّنكلدي زماكست اموءاجدقا رع كساد افا لو
 ا موقلاىفءاجلوقتاهد_هزامع تأ دم ااذا ىلا دعباضيأ عمن :ولاسعفالاوءامءالا ىلع عفت

 ٍ | ناامافةش ا "لمع ىأت تح ثكيتوو رعزكل لوة:نأرودالو عفرتفن ىئعلورعنكل
 ١ | تارعالثمقاشلا مزلتز قا دعبالاعقتن زج [درشم منا لءادرفءامساة طاع 22

 20132 رعاثلالوقامأو ورعنكا ديز ىفهاجاهوارتع نكلادي زتب ا راملونت”لوقالا |

 ا لذفاذ كوام ناك نا ىةسا كالو ده هعبطةتاالوةنث ا اتسلف

 | ماللاو ناهمأل رغب نييولا ضعبو عبق ةوهوةرورض نودلافذف نكاو دارأ هناذ
 ٍْإ 0 2200 ءارفلادشتأو اهريخ ىف ماللا ل خذت برعلاَنأ كلذ ىلع دينان دئاَز فاكعلاو

 ١ | لالا تفذفلانأ نكلولصأ لامي يرهق اوهاكل ىل عت هلوقو « د.ك اهح نت قاكلو

 1 ظ | نللوقناهب ب ماتو لاق سال ىننل فرحْن) :( نل ال . كلذاديدشنل:» اه نانو تةتااف ْ
 ْ | نولتم نالفو عونلا نول اونولتف هةواوةرحلاوداوسااك ةئاهنرللا د موتا

 ْش | لقدلا نوالاو يتلا رثأ رمأ هض ادلاذااتب واترتساانّولو داو قاخ ىلع تبث الناكااذا

 : ًاايليقامرسكتاان ةجاوةنلا تب اوةعاجوم شفةخالا لاق لكلا نم برضو ٠و
 1[ | عمون عمباوةوعلا ى مسن نمعم اهرقو ةنمان م متطقامنلاعناةوق هنمو ءابو اولا تيل |

 سدقل او ما لاق باث ذو ب ذ لهم ناسل ناللا

 : رعشلا"ىوغلااه.ف مرضأ نادال ق وضطسك فلاسو
 | هله لة: ماوطلا كلاردا ليقناسنالا هيللعت اموهو ةفالا مضلا,ةنهللا «(ن42)
 ١ ا | كنهل مهلوقو هرقس نم هءودق دنع شف تب دهأ اذا هتنمل,لاشبو هتفاس كأن ادة ام وهلت

 لإ ءاهتزمهلاتاديأت كنالاهلصأو د كوتلا دشع لمعتسن :ةلكءاهلا ايسكتصو ماللا عب
 ا | : ةزمولا تدب امل هنالد بكونلل امه الكوت ار مالا نيب عمجي ن أزاجامناو لامه كابا ىفاولاهاك
 ! رءاشلال اه رخآ؟ ئئاهناكز اصف ا انذالازءاه

 ش | دلما ساعدك سيار - ةعسوا ةمسع نم كو

 الأ و *قاسكلا دشن اد بعووأ لاقو امال ةئاثااو ديكوتلا كوالا ماللا

| 
| 
| 

| 

 7 ا ل م وج سم هس صصص

 ا

ْ 

 : اهلوةينم بذاك ت اونه ىلع .». .ةعسول نع نم كننهل
 رخ" الالاف كنا نماالاو هت نم ىلو الا ماللا فذ ةمدسع نميئلن ا هل دارأ لاهو
 رامبل ( ناز تاغ اوقلاوهقاو ىأ كدع نبات دارأ » 0 :لاو كنعئباهال

 تسوس

 هنودكلا



 00 *(نغاز» - ه(نونلابا)«

 | ”ىرازلا لاعت. مهتنطاف ساسنلا تنحالو ءاياانأ هتنلسأو همه كالا
 ْ ايزو نزوننوتعاتلاته- خغ امع ودهذلأ ثندحو

 | انل ناك ام ثيزدطارعخو ان اين حلتو عئار قاتم 1

 اهئاكذ و أهةنطف نم هتهج نعلن زتفاهثيدح ىف نضر رهو هريع دي 00
 «ىنالكلا لاّةلا لاهو“ ءانعمو هاوف ىف ىألوقلا انى مفرعتلو ىلاعت لافآك |

 | باترملاسلانط تاو * اومهفتام كلمكلتيحودقتاو 1
 اءاقسلا نان( ( نم ) باوصلا نع لودعلا نم هنالاذه ىلا جارة رعلا فنان اكو |

 |(هد) أر رلاو نيدع ل ىلا ءانخللا لاقيوءانملنة م أمهلوق نمو نتث ىأ انتر سسك, |
 أ نالو لع "اكلئاذاهبلعن دالاسقي ؛ثكملان دلتلاو مضلاب ندا حام رو نيل ىأ تداعب |

 ]| نمد ن نءاه دو نمان,اعاواشد أ دقو دنعتةزنج نكّيمريغفرظوهوتياغلاو مىذلاعضوملا|

 أ ند تاغل ثالث دا ىفو . اهدعبام ضقت ةفاضم تءاجوان دان .ىلادعث لاه رقما فورح |
 دارا ب » هروضتمىلاهيدطد نم نيجارلا لاق .داوىدلو |
 ةمرلاود لاف ني وغتلابةودغبصتقتو دغن دا |

 '  نفلكملا نا ميدصشلا نطقلا تحو د ىهغلات دنا اذا تحةودغندا ا

 أ نا واد براضل اونا هنفاب وذببلا مام موق: ةدئازن رونلا ذهن أمه ودنال |

 | عامتتجا كي رمتلابنّرللام قيضى أ نزل رسعو ةذشا ا نزلا 06 نزل) ةصاخةودغىنالا |
 | - ىثعالال ا ىمأل كف كاذكو تزمعو مهب تقاضى ءاعتسالا رم! ىلعموفقلا |

 || نزللا ىدحا ىه هلل ىفنورغارلاو ثبلاوذ ليقيو ؤ
 "هلهان ىشعأ لاق تس كوت ةمكلا عاج كبت لكلا ةحداج املا(

 ا رضمالواهنمبجالواعنم ه« اهبسأال ناسا ىتتتأىنا 0
 ! عامذل :منسلأ ثالث لاق هثنأن مود رح اورانج ل ثم ةنسسلا هالث عجبا ف لاق» هذ ةن

 دقوةمح اضفلاكي رجلا نسللاو تنوملاوركذملا نم لاعف ىلعءاجام ساق كلذّنال عوذأو |

 ناسللاو مهنع ماكنا ناك اذا موقلان اسسلنالفو نسل موقو نسل أو نسل وهفرمسكلاب نسا |
 ا ةفرط لاق كادي وهذخأ اذاهتنسلو نازي !ناسلا|

 ١. ٠ رقفنوغوعتسإ ىنا « اهنسلأ ىئن لئاذاو ْ
 اهبنوماكشي ةغاىأن اموق لكن لاب ةغالاماللارمسكي ساو باذكلا نوسلملاوأ
 رثكا لاه ناسبلللا ميه ىلع ةفاطإو لوط همف ىذلا لاجنلا نم نيسمللاو |

 نشلملا رضا ق مهماذقأب ٠ اهنؤطي ىئاولارجرزأ مهل
 مسالا ةئعلا اوريخلا نمداعبالاو درطلنعللا «(نعا ( :نيمدقلا ة:مةأ سما كلذكو |

 لجرلاون وسممل اًنيعللاو اضيأنيعاةأرااو نوعلمو نيعا لجرلاو كك 1ْ
 "ما هشلا لاه شوجولا هيدرطتسنعرزلا طسو بصي ئثنععللا |

 ئيءللا لح رلاكب ثذلا ماقم م ا هنعدم .ةنواطقلا هيترع .

 / نعال ااوةثاثدانلا و ساثلا لزنموقن زاظلا ةعراق ةيعلملاوهلهانملا ناعللاو ةنءالماوأ
 2 ا

92329 



 : رب رجلاه ماللاو فلالابفّرعنوةر كر دونا

 سيعامةلالزهل اةلوص عطتسي م 5 نرةىفزااماذان وللا نباو

 ا هسئباو نللا مث مق سن ىأانالا ريبج نيلن نحت لاس نبالان ًافنبالا همسه اوه: هذي او

 ا ١ لجددا 0 زمضةر مسن هذزلو تانيا ثالث هنئا لاقي أمم هن ريضاذ!انيلزيبكتلاب لاب ءةيلي اصعلأب

 | ةئطاللال اه رو ذى أ مانكل رقكنلوذ ىأ اد أ نال
 ضان فبصلاب نبال كن أ !1تعزو قئدرغو

 ْ لاو نيا« ىهناهع رض ىف اهنيل لزن ةقانلا تنيلأو ثلا م هد راكم ولا نيلأو
 [|نونودلمم وقو فلعل نم فءاع لثم يللا رنيبلو نوبلم ش رفو « هنا تنل ذااهعأ
 | بدعاذهلوقنو ذسنلا با أ بيصب ام لثم لبالانابلأ نغمهسصد هفسمعمرهطظاذا
 || هناغيشاو أهلاعلانباتاطي كأ نيلتسينالفءاجو ةاشا اني هيلع رثكو يأ جيفلاب ةذيلم
 ْ لام ملكو ةلك لثم نبا عممباو اهب بي ىتلاةن :مللاو

 1 نئالاو سورضلا دس نعلولد . « : نبأ نبأ لئاق لازنامأ
 | - ودب لج مي ودينا ليم تاو ةنيل ل يقي نم 2

 ا + ل عاض ةراكرسكسلاءنابالاو داوم هنا ريتال يدش ناو 1
 | لام ةرتيوأةاشوأٍةفانن مبرعشي ىذلانالل اغا هّمأ نيلي لاب الو تدك لا نب| لاق
 : ' ١ ديزي نب دلخم حدع تممكلا

 نيد هيدا نابل هيفاعزانج . نيعضو دهم قاعماناك ل نيقيلص دلو ىدناا قلت

 ثائماو ةجاّلا ةئانللا وردنكلا م خاانن اللا و ردصلا نمبيللاهءلع رام فلا نابللا و

 ىو «ارغقملا ءاكلاو قبلوا دنرو 0 85 هبر وهما دارو لسهااك,ن ما اهل رمت ىءالاد لج |

 ْ نمل نم ناعم ضومامه م سلذأو نياي اهمرغقأ « :حارلا لوقوءاسنلا٠اعسأ ن زم قيملو |

 هش رضاد انمي وتو ”ىهطللا تنخلو هذمو قطوف ل غاذا هسأر نونو حزل:ئشا خاا

 | 2 خا مثلا لاه طبقنا دنءقرؤلا نمطة-اموهو تدكسا| نبا نع طرا نيعللاو نوما

 ' نيجللا قرولاكرطلاهملع « .ىوزأ ل صول تذرودقءامو ١
 [|| "4 ثنو ةقانو لبالا ةفاءتلىوتلاءهوطلخو هوقدو قرولااوذخأ اذا مونقلا نلت لانة دو

 | تيمكحلاواب ملا لم ارغصمءاج ةضفلا نيعللاو انا وانو نوت ”تاددقوريسلا ىف

 أ ةئامضلا نيحلتلاواطقناريثكى ؟ةنالبو نامل نالق لاق بارعالا ىف اطمن نعللا ( نأ

 هيءا رق نط دقو برعلانودلب نآرقلا اورقاثت دما هنمو نوما او ناحلالا دحاو نعللاو

 |ا:ل ني هيلا نحو ءانغوأةءارقممسحأ ناك اذاسانلا نو هو دّرغواببب زطاذا
 || نا دقو ةنامقلاّكب رقلاب نءبللاو اخ اىأاشبأ همالذ نو هدا! لامو هدصقو ان ىأ
 |[ دعم رم لوةهنمو د نطنأآىأرخ“ الا ٠ نمنع نذل كدا "لعاو ثيدحلاىفو

 ا هل تنس زوأ مهنطافىأ ماكلا عم ءاوج فر _هبال فيك انل ا نمحال نا تبدع زيزعلا

 ا هيب هك رهو بش لقيت دوا ماع نكمل |



 1٠١ ا ا م !

 أ كاذالولو تمويه نماوفذباك اوفذقنءاملاديدشتبة نون ك هلصأو ةدودمقو ة ةموقلا 1[ 1

 | تنكفنيعلا عب ةولعت لص اق ةدو دس امأو واعف مالك سيلهنا مةننوك اولاَعل

 | نكمل قدفواولا تنذف- ناك اس تلا ا تمزح ل اهيلع تدان ن كيه كيل تولوا
 لج رانكيلاول فاو ”أتك ٌرخاذاف انف نونا اوفذحاولامعتسا رتكسحالف 3
 ٍإ دشنأو“ ةكرحلا عماهفذس سول زاجأو |
 ا مانرلادتءكنع نغم سلف ٠ ىلا ةمهنم تاساحلا كن ملاذا د
 | نوكستف هنوكو اديز ف: الان وكمال تلق كن" اكءانئتسالا ىعتاديز نؤكمال ف واج لوةآو 1

 | هنتنتك او هيكلفكت ىأان ”وكتوك أنالذ ىلءتنكو ةفافكلاةناكلاو. ثدف هئدحأ |
 00 اعضتالاما ادب ا, زتنئظو ادب زكتننظ لوقتاك الا تنكو كتنكل وتو لثمانابنك ! ١

 ظ

ْ 
8 
ْ 

 خو أدن.ءامهنال 00 اربجلاو مسالا ن ءةناك-لا ىف ل_فتملا عضوم |

 ١ "ىؤدلادو -الاوبأ لاق |
 هناك ”رخاهانأتيأز « ىنتافةاوغاااهب ريشي رهلناعد

 ١ متابلب هت هنزسغاهوخأ 5 هنانماكتتوأ انكر ,الاو

 أ عوضا ةناكتسالاو ملل باك راكسلا ع بوناوك الاد-اونوكلاو تف ادد

 لأ ىلاعتهقالاق عضومم ان ا لا نيب ن الف دنع نيكم نالفو ةةزنملا ةناكسأ او |

 نءاولاهاك نكمل: ةفةملصأ تدعو و مما مىزرك املو مسهتناكم ىلع مها: طيسل» امنولو |

 | ىايثىف تنك هلوق ىلا بسن هن“ م َو:؟ حاشاذالحرلا لاقي ورعوأ نكست نيكل |

 أ أ نحاعو تاككرملا لاضطخ رمشو ا. انت اع تصص أ وانتتكثضصأق لاه . اًذكواذك |
 لس ةناهك نوكينهك لاش ةنيكتلاوناهكلا عدلباو فورعم ن ماكل ( نهك | ْ
 | جفلاةناوكن وكي مضلاينمكتلق انهاكراص هنأ تدر اذاو نوكناذا اك كبت |

 1 لاه .ددغلاكىهو نويكع لاو أملاح رفلخا دة نيكل( نيك )نايس نانعاكلاو | |
 ٍئ روذعملا غئاغن سيطلازغ 5 اهم 0 اًرمغ 5 رخآ

 || ماهفت سالاوريهتا ف وساع اكو ءوساللا جي ىأرنكلابءوس ةنيك, تالف تابو أ
 نياك شاي نب نزل عك ِن ”ىنأ لاك عاك لابشم نئاكو ”ىمك لامم نب اكتامغلا مفو |

 1 منكم هلااهيدي رت تي ًاردق لحجر نم نب 'اكرملا فلوق: ”و دعت مكىأ با ازحالا ةروسدعت | 1

 ْ ةعرلارذ لاق دوجأو اهب بصنلان مزثك أ نب" اك د هب نم لا داو نعاش دعب كلا ضقت |
 ْ / دالبهل تسءاىدعلادالب . :عاروةاهمنمانر عد اكو

 | ىنعلا ف عجواضي أنبللاو نابلالا عججلاو سن مسالا (نا] ( ماها سسضنإلا

 أ 00 يع ةنبل ةقانو يم 4 ةدييع يي ١

 ا[ سنول نع نيلو َنيلاهعجو ةئيكب ما تناك ة ري زغنبللا تاذ لبالاو شل نمتودللا دب ذوبأ | |

 | دقو ةنبل ولاه ةريزغلا دصقاو دصق ذاق لافاهتم تدل! تاوذ ىأ كغ نيلو كْمَعْنيل مكلاسق» |

 أ اذا ةقانلا داو نوبللانباو كةَعلسر مكى كءغنل مكعمماملا ”ىاسكلا لاق نبل تنل |
 ١ أ ايران ءريغتعضو هتاتالد وماهي اىنالا و ةنلاثلاىفلشدو ةيئاثلاةنسلا لمكتسا |

 تيمي ع و سس 0 م م

 ف م 1
 دل د ل



 دا سانر زج: » ةزك نبا, نوندك<نياع

 ١ لاق سلا لاتيودوملا ناكل هيك )ل ظ
 8 52000 « هيوينظانقلا فانك ل عض

 أ مزركللا لثمةهظع سا فرسكل اهني ركلاو نزركلا نر رك )»ا ةيلغملاةل 5

 | ٠0١١ الاخ نيكي ننكر قباوصلا لزم نفكلا ( نفك ”) ءارقلا ضب ركلاو
 | (اًسفكتتما!تن :هك لاش فورعمن ةكلاور صن .ةفكلاو 58 ليشمُيثي رالارهدلا نفكيو

 أ ىتأا هر حاقلل ودكى أ نوك ةقانو برثحا ىفنيمكلا هنمو ىننخاانوكن مكين ك (نك)
 ْ ًأةئمكلاو فقورءمديدشنلا,نومكلاو ف نع نلتلا ىف تكمنزحو اههنذيل شن تحقلا ذ !

 ||| نكلا ( ناك )» ةنكن مكن هنبعتنكلاسقي نيعلا ةلرمصتف لاك اوتافجالا فمرو |
 ١ | هقلا لاق ةداخالا ةنكالاو 1 لاما نممككل عبو ىلاعتهتنا لاه ناك أعجلباو ةرتسلا
 ا .ةعببر بأن يرعلاق ناد اولا ةنك أممي ولق ىلءانلعجو ىلا هن

 : لح هدر ”لظ 5 انناكنيع تت 1

 . | لافو ربل شت ف ؤتتتك أو نيمشلا نط ةننصو هرادسرملاة وذي تاع

 1 | تناكصورعلا تننكلوقتو عن نلشنلا قورركسلا فس تاك اوهتنك دز وأ |

 ش | مخلابةنكسلا ورعوبأ ةيكموةنوتكم وقلت ننك أو ةيرامملا تنتكو نكمو نونكموو |

 1 | ةأرما فلا, ةنكسلاو ب رولان م موقةنكوشيو تاثمهلباو رادلا باقون عرش ة فقس

 1 أ ةعبقلا "ىلا ىئاكض غب ار دب ن ناهرب لال اع ةنلك م "اك ناكى لع عمو نبالا ظ

 1 دكر دهب ةعز نب ناك و هور مضم نم هلسقةناكو ماهسلا بيف لعجت ىيلاَدناكسلاو ةعلطلا |

 أ ل الاقي بكعوتمحو لئاونب بلغت نماضو أ ةناكوثيو رشم ننس الا أل
 1 ريهز لاق دقحلا ةنكَتلاورتتسا ّنكشساو ”نتك | اوأ
 م3 لواهادبأ وهالك « ةنكتسم ىلءاصشكى وطناكو : ١

 ةئيطلسال اه نوناكل اجرلا نم لمثل لاقيو دقوملاةنوناكسلاو نوناكسلاوأ
 انيثدعملا ىلءانوناكو « اًرستعدوتسا اذاالابرغأ أ

 ل اذا ناك (نرك) مورلا لهأ ةغلبءامسشلا بلق ىف نارهشرخت الا نوناكو لوتالا نوناكو |
 ش ظ ناك لونت 0 و يا ا !

 ا قلخذم ىأناك ةمفرمأا والا نكلوقتاا هو 1

 000 . هتان ايو ةتباقدف 1

 1 ىززئم قالا نستن ىتسرمشأ :ه ةقوشلاعدىراجاذاتنكو
 / 0 هوهشاضرأ“ هد دونكو انو كن ناكل وقتو هلعف نم ىذماسع تن

 ةعوعصضو نول“ .؟ف رسال | ذه ىلعواولا ند ْنَم م ملو ءاااتاوذنمد ةروطاو ودل 1



 21+ ةانكل ا «(نرتاباإ»
 تل ل ل د ا م سس سس عل

 ٠ لاه ريعيلا ىدب اد مطو نمدمقلا عضوم ناس: .ةلاو ”ىدقاب لقنالو ”ىدق تاق مولاتبسن| |

 : ميعانالا هنع تريح او هينتق 5 فذق ةموعدؤد.قلا ف ىلاد ةّمرلاَوذأ

 تذ_خأ ةضورلا تناتقاو نس اذااناستقاتدنل ان اقاو لبالا هو ماءنالا عجديربأ| |
 ٍ اهمال كلذب ت.هساغاو اهتز امم" سورعلا تنرقدسقو اقم ةطشاملل ل.قهنمو اهفرخنأ

 ةيشغمةمالا ةنسقلاو تل رت ىأ ىه تنمقتو هلب .نتو تيبلا لصت منال ةمالاب تهب ادا نم ا

 ْ | ريهز لاق ناسقلا عملاو ةينغمربغوأ تناك
  1كرا امش م أ ةريهظلاىلا ه اولّوحاف“ ىلا لا نامل اًدر

 | ةمئفملا ةملةلا ني سانلا ضءد و ةنقةمالاو نيقبرعلا دنع هوه دع لكو رعوبأ لاق

 هلا هتئالحر مب همأفمربيشقا "ينقلك ىلع» رهزلرق اوقو كلذكو »سلو ةصاخ ا

 نيملا ىنيىلا همن لاقي دهلعوأ

 ّر زرخ مثتاولدلا ة فش دنع دلل نم نأ ام نيكل ”ىمعمالا (ْنك ) (نالضإ ا

 ْ | ئثلا نعت ذبكو اهتفش بناوج تفك اذا رسكححلاب نيك أع فلاول دلا ت ةمكهنم لوقت

 ل.ضلا ض.ةذملا ةةبكلاو نمسنالف نيكو نينار شر ةبكو هشعتادعأ]] |
  | 1فوذاع ةنبكريغموقلا ىف هواهم اوءانشلا ناك ا ذارمسب لاق |

 | اان ”اكانكساناو ركاب لردملاق ضبتنااكاو ضرالابأطلذا ىانلانك“ىومالا
 نوبكمرعيلاقي لبالاذخأي ءادناكيلاو نشل لش ءوهو عباصالا نوبكحم لجرو | ا |

 لاسقةةرورضلا ف لالا هنمىشعالا فذحو فورعم خفلاءناكلا فو 1
 ناكلانينورب ردعا نمي بورمشلا تاهمسملا هاولاوه

 هوقفةمرهنبااهفذحاك | ا

 ددعد درك رمعلاده ه ةبث م داعاح د مريمسأ اذني

 أناخدلارتأو مول اون نييدا !يتكتسسلاو دلل -و جارته اوهودادعلاذدعلاو هيأ د هئيدأ

 | ظ لية منبا لاق هترضخ رأي قرلاذإ بشعلالك نيريعبلا لفاعب تاكو تيبلا ف أ

 ١ رضلاسرضعلاوهلفادنم ه تنتكدقناَكَملا ف رف ةاريعلاو

  | 0(غ أنه ىرخأرانسمةملق هش ةقر ةمللاتاعاملا ارضلا لدقو هنم عطقلا ىهو ةرجضن عجن ر لا

 | ضرع ااوهو ميما ريسكوءاشلا ع رذلاىورو داوسلاىلا ارجأرون ةرصمسرضعلاو |

  | 00ناكملاوه-ض ا رجع *لتساولاغب و حطبنا وعستا ثم هطسو ىداولا ةرمصتو

 ا 00 ا نام ةدحاولا تننلاربخ نموهو ثنن

 نردالا هحيزلتاذا نتكءاةسو هيلعرثكو خا اذا نثكو بطولار شح لاقيوأ ١ |(ندك

 ظ دن دكلاو نودكع هاو با: هانم حدوولاىفاهسةنل ةأرملا هنا مونامرسكلابندكلا|

 رينو هن د كسح | | ع نسل هنا ل جرلل لاقي مسلاو مصشلا ين دكلاو نواهلاكممضق دي دول نمأ

 : هيهبشنو فكو نوذربلا ندوكلاو مصشو مل تا ذة يدك أ سماو دكا ةندكوذأ ١

  | 1هيلع بارتلا قاهدن وحرغلالاث نوودكلاوة: :مهأاىأهمفةنادكلا نبأ ام لاقي ديلبلا )][.

 ةغباشلا لاه عوردلا هبت تب لا"ىدرد :

 أ

| 
ِ 

 وأ سم صم يعج يصح



 ه(نت)» «(فاقلا لسمإ 06
 الل ل ه73ااُاتاب7ال

 '!ةلشاا دوم[ نم ةسلطق ٠ "ناساااهعمدىرحمّت اك

 أ | دل لوقورسءورسعل ثم نطقو نطتزوجي و مالكلا ىف لة ءزوحالو ةرورض هدد نائف
 ظ ةيناطقلاو ناطقالا هيف عر زيتا ةنطقالاو نطقل ا بان“ هيدارأ ة ايمان ضنانطقاو نكتف
 عرقاار شكت ابنلا نم 4قاسالامنيطقءلاو هيمو سدعلاك ”ىناطغلا ة داو ريسكمأا
 7” رصم له ةغلب عدمنا نوط.ةااو ةبطرلا ةعر ةلاةنطقملا اوهوتو

 أ ةنيفقلا ( نفت ) تند وعبتلاودسأ ب نمنطبني»# ( نعق) اين نطقدق هناعمز |
 أ ميدنمس "ىلا يحارب ثيدح فو هنء"ىمنءوهو انةقا نفق دةواهافقن ءحميذتةاشلا

 نفل لاقيو ةبفقلاامنالةدئانن 0 واهي س أي ال ةةمغقلا كل ل اقف سأرلا نايأذ
 زحارا لاق ةد3 ثم نون همف دازتنافقلا عضوم ىف

 نفلاورازالا عضومو 3 نول ع طومْ اء "بحأ

 ١ | لقب ةناق لعد وذ أ م هنو نيعمسال جامل لح رات ناو تيعا هز رع لوكو

 | (نق)جننو وبىذلا ن ابق بّردموه دشعوبأ لاهو ةدئاز نونلاو ءسمأ عبذت ىلع ىأ ءاغق ||
 | ترمسكن اف تنؤيالو عمجيالو أ الري دو قملخ ىأ كن رمل ناذكل عفت نأ نق تن 1 لاةد

 | تامقتو ةردممو هل همام ىأ لاذإةنمةميمالا اذهو تناودعح وتدني تاقو أ يملا

 | هيف ىوتسيوهاوبأووهكلماذا دمعلاَّن هلا ع اهتيخون ىأكتةذاوم مالا اذه ىف

 1 نيرطدتتو ةنقأ ىلع عمم منانقأ د سعاولاه ابو ن ثنؤملاو عمجباو ناثثالا
 ْ أ دشأ طبالا عبراضيأنانقلاو هكيضلا:هنانقو صمت انفو. ه هنقأ اوةلخ موقدالوأ
 1 | برشاشيأ ةنقلاو نئق اهعجو فدللا لبس ىوق نم ةٌوقرسسكلاب هن ةلادسعوبأ نوكنام |

 : ظ لاق "هللا لثم لما ىلع أ مضلا,ةنغلاو دزرب ة.سرافلاب يامل

 0و امدئءربسنلابو ىزما اةنق ىلع 5 اهلا تارئامءاندوامأ

 الا دثنأو ةنقلا ىلع يصتنا اذ الع ولا”نئقاو تانقو نئقو ماربو ةمرب ثم ناذق عئإاو
 ْ ريهز لاق دس ىنبل ليج نانقلاو ه مصعالا نانتقا نمي لحرلاو « ”ىمددالا
 أ ل_لدلااشبأ نقنةلاون اذرلا نم ب رضرسكلاب نةنقلاو و مرتو لح نم نانةلانمكوأ

 ةنينقلاو مهلا, نقامقلا عسجلاو مضلاءنقانةلا كالذكو ىتقلارفس ىفءاملاب ريصيلاو ىداهلا
 نواهد-' ولالوصالانيناوةلاو<ىنانةلا عهباو بارت نافل ءعامديدشتلا ورمسكلاب

 | نيقناك امداّدملا لا ةر تيكسلا نبا نويقلا عمل او داما ئيقلا ل ”ىل رهن سلو

 ٍ أه نما رهتملانمق هنقأئشلا تاقو نيَماادنعاذه هانا نقلاقران ان.ةنيقي ناهد فاو أ

 ْ اهن.ةينيقناكول ىوهلا عودص ٠ اهباديدةةحورجم د. ل هلأ

 ا | لطاسلاو بذكلا فال راس نَتلا دعسو»هو ميم هنافنبّةلا ىرسسب تععجاذا لثملا فو ْ

 | نب كلما دبع نامز ىف ةعقو هب تنا كح عضوم م -1نيقتاشو نيقلادعس نير دهد لاو

 ٍ ىفاوقلا في وع لاه ناو م أ

 1 ٠ للا كك (يالدفم « نقتاشةادغمهانمص
 أاذاو فيفؤلاذا وش نموهو مجمل ون رب اولاك نيلي دسأ زمنها ب الايد و /

 دلك

 ا



 نذل ه(نطنإ «(ثونلابا)

 أي ديرفاوح عقاوتن هل ررفاوح تعقو اذا نرقي سرفلا نرقونارقلا ىهي لبا كلو
 ةراكل دش ابحلا ىف ىراسالا تنرقو هي هئاصو ئذلائشلا تنرقو كلذ عبمج ىف مضلابثرقإ

 نازقهلةمو هه ردع اضاف ارق هر اهو هريسغبأ 'ئشا ا نرتقاو دافصالا ىف نينَرَم ىلاعت هلنا لاق :

 ' ىنعمالا امولك أ نيترق نيب نرقت أن ارقلاو ةرمعلاو يلا نيو عهجانارقلاو ب تكاوكلا|
 ٠ ظ ىأنارةلااوركذااولضانت اذا موقالل اةدو لاه داو لسر ىلع نمدب وسما لبثلانا ارقلا | ْ

 ْ لمالانرقأ و هما دق نم بد هبالثل حمر سأر عفرا ذا لجرلا نرقأو نمهسنيممسنيباولاو |

 || هملعىوقو هقاطأ ىأ هلنرقأو خيتو رثكى أ نرقتساو قرعلا ىفمدلانرقأو امد نأ ناحأ

 ا لباهنوكت هتعض هتيلَغ دق ىذلااضي أن رقملاو نيقطم ى أ نينر ماك امو ىلاعتهققا لاق ظ

 ا نيرّدلاو تيكسلا نبا هلاف ايهدوذيهلدئاذالوءللا قس نوح, ؛دأاهلع زيغمالو معد | ا

 ْ ل. امهر ةفامهخ أ ةططاخأ هللا دبس عنينامعّال ةططوركب ون ناني رقااو ب-اسملا
 «تنرتاذإ ياه رمش رتمتذاساز مهلوس ا الحلاج رقو نييرةلاامعكلذلف

 ||| هيورقو هنيرق تمسأ لاشي واضعي امضعب لقد! ناكاذ ا نئار ةرودو اهلغو اهقاطأ ةديدثلا | أ
 نيبلحم نيب عمجت ىتلاةقانا!نورلاو ىهالا ىلع هّتءبانو بهن تاذ ىأ هتئرقو هستنورقوأ|

 هيديرذاوح عقاومهبلبررفاو> عمت ىذلانورقلاو اعيرس قرعب ىذلا باوالا نمنورقلاو |
 |اهافاخ عمي ىتاانورقلاو< ىععالا نعت كرباذاهتيكرن رقت ىتلاةقاملا كذكرأ

 انورقامربأ لاقي لك الاف نيترع نيب عم ىذلا نورقلاو ناءئادةءفنارخ "الاون امداقلا|
 فيرعتلاو مهلا ف رصيالو ىتغلا ف للا هببرضي لئارمم 1 ىئي نم لزج مسا وراق
 تبذن ةيشع ىهتيكسلانب ,١لاه :ونرلان غب دروصّم ىفرقمو ”ىوررق٠امسو حولا نوراقلاو أ
 اذه ىلع ىو قوةدنلاقرو هب_ثيريغ أ اهقرو ادع صتدنت دكداك دو لمزلاةيولأ ىف | ْ

 اسعوربك اذاانانُمسقا لج راتأسفا (ن بق ) ةودنثو ةوصنعوةوق رعوةوق :رئالا لااثملا ا
 نأ قماش ن متل ثام ه ىنافائملاب داكن نا ع قم ذوعت صوخلا بماي زجارلالاقأأ

 همالظ دما لمالاَنأ او امعوٌدتشااذاهريغود وءلاّنأ فان مة :افلاةدسع ,ءوبأ | |
 حادقلا لاق نك ريت ىلا طّقب ناكما ان نطق ة .( نطق )أ

 ْ بزاعو< ىرغوزاغل_ثماضيأ نيطقو ةنطاهو ناطق عيلباو » ىه ا قرونمةكماشطاوق أ |
 ريهز لاق مهنيطقي موقلاءاج لاي ,رادلا نكسةنيطقلاو عانتالاو مدخن يطقلاو بي زعو|
 لقبلاتينأ اذاىتتمهلاتبطق متو لوح تاجا ىوذ تثأر. 0

 انطق ىلامكتتاستئشول ٠ ةقيخقثمدؤىعنبا اذه 2. ريرج لاو أ
 لأ نطقو هنتذ لضأ رئاطاا نطقو نيكرولا نيبامكلي ركتا,نطقلاو جدوهل اراصمن اطقا او
 عمن وكنت ىنلاةدعملاو ةدعملا لاثمءاطلارسسكية تطقااو ةنطقلاو دساق يل بجافلا |
 او دوحجأ هيفءاطلارمسكو ةنامرلا ةماعلا اهيعست ىتلا قابطالا ت اذ ىهو نشركسلا
 ّْ || بهدا درك واسيا أ ىلا فاضت فراعملاءانعسالاو ”كسعلا ةسنطق تباوهو ىلسخرإ
 | اب افرغم نقلا هزي عسو لد زوةنق ريق لاكاسالابفزعتو فر :

 00 ' ا ئارلالوقامأو. هنم ضخ 1

 ع الا :ايفلا

 113 1 يل 6 1 9 ا وم

 اا ا7ح |



 ٠ (نزت) تالا خ9
 ماسلا سس مس ل مص م نا سا 5 -

 ندقندج ىرقاهتردب « تداجواهنباغم تقرعدتو
 نزضهتل ىنح هى رعالا نبا لاق هغرص ف أى ا زلاب هنز سيقف هد رمض لاقي دب زوأ 2 نر

 ددنأو ةوا رهان مقل رمفنلا لاه عقو ىت- ىأ

 | تنادبابباو قرد 05 اهراحو باب د ءراعج ت اج

 [|[تاذعورلاف نايفسيبأ لوقهنمورعشلان لن نرقلاو هيغو دون نرقلا ( نرق
 | ةأرماللاسقيو دباوذرعف كلذ نولوطبا ناكر مهر وعش نورةدا ازأ *يصالا لاق تورقلا

 <ىدسالا لاق نار يغض يأن انرق

 ٌ باحتو تمصناهانر ةباشىب 6 اهنومكتتالهقاتييو عبذك

 ِ نئزذنمالل اق, ناكر" ىورااردنكساٍبةانينرتلاوذو هر مخًاناعانرق ب ام ىلا باندانأ
 أريغص لس نرقلاو امهاس واخر رع انفيرفشي نأ لئلا رمل او ذءامسأاءام

 7 ىمكالادشنأو تيرا ل دير نع هل تر لاو دفن
 0-0 نورا اهكباتس ىلءنشن . مونذك لئاضالا,ر مضت ْ
 ' | نرقلاو ةنسئوثالث لاقيو ةنسن ونامثرقْلاو ةانقرعى أ نينركوأ انرقسرفلا الس لاقي
 ْ | لاق داو نامز لهأ سانا نم نرغلاو قس ىلءىأ ىفرق ىلعود» لوةنتّى سلا ىف كلذم

 : يا ؟ىف تفلشو < مهفتنأ ىذا! نرقلابهذاذا
 : ًألاقن كابذ راحىف حجيرم# * ىلا م هتضاو *ىعدالان ءةريغ_ىلا 'لفعلا ا ضد نرقلاو

 175 | نرةنرقلاو بيعي سد ضرالا بصر ناو بيعو وذ شرالا باصأ ناثاهرد- ءقأ

 : ”ىنزاملا اح لاق : حدوهلا
 لوهلا ىلع تر ماذا ل دأ 5 ىئاريغرضقأو ىلقامح

 لودااب ةنلشالا نب زو نرقلك ة.سرافلان و
 أ لغه وررتضت ىلاعت قنا ىف اهموقاعد هنالئينرقلاوذ سلا سار انا رزقا

 ١ امنت 11 قاعتف ةمسئخاه_هةوذ عضونورثبلا سأر ىلع ايذت نانراشم اثر مااو هبلرق

 ا ”يوفدالا لاه ةيعطا كب رملاننرقلاو عولطل ا ىف اهنمو دوام لوأو اهالعأ س سلا نرثو

 | الف شيرلا ىلا عر رلال_ستىتح قةنامناوزرتغ مت ةقوقم نوكست دواج نم ةبعج نإ
 نرقوس ودب ودعت مولكف # نبالاسانلا كلهأ م اشعه نبا لاه دف

 ناريعبلا هين رق: لبح نرقلاو لمتو فس عم كراك ل جرو لدتلاو فيلا اشي أ نرقلأو
 نرقلا ىف دود ملاك ابل ىدا نأ « هرقالتن نا عمسمانأ غلب أ . نيرح لاق
 لاقو رخ اننورةااريعبل!نرقلاو تركسلا نيا نعل ابطا نار ةالاو|

 | ريقعغ ساكو اهنم نرقاعر .ه ثسّرع ”ىلمنلسلا ناسغ دنعوأو ْ
 | نرقٌ ل جر كلر ةردصمنرقلاو ةف ىرقلا سي ذأ هنمو دوغ لهأ تاق يموهو عضوم نرقلاو

 | مضاا,ةئرقلاو ١ ةعادشلا ىف لو ف تسصرسكلا, نرغلاو نم.تانلعل نورةااوهو نرذلا نعي

 | !مكيعش دال مجرلا ةنرقو لصنل اةنرقو ليما ةنرق لاق ءوثلكنرم ضخ اشلا فرطلا
 ش0 داو ليس قامت ءساذاانر ةامهرق ةأنيربعبلا تنرقوزمسكسلاءاغارقةرععلاو يس انب نرقو |

 بنل امم همس سس سس ممم مسح مم
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 1 ه(ننز» ه (نوآلا ب اب)
 معكم

 | ىذلانرفلا (( رف فقم نيدادفلا عملباو ثرهت ىتاارقيلا ىدورعوبأ لافو ديدشتلا»أ|

 | ”نلذها/ لاق رونتلاربغوهو هعضومى لا با ظرغزي وهو ”ىنرفلا هيلءزيمأ
 | لب ااهعرقرقلانم .. تالاكعمهعوجلئاقن 22202000
 ًاانترن 6 رذ ) ءارج ا ةّيرلا لمع ىحهاذاف برعلا ضءمالكف و ءابلابلب اقنىوربو |

 1 دقمزاخ وأ ناك ذ ورلا ورع رصق اضدأ انثرفوا ثةروةمال !يمست بر ءلاوةأ ما مساروصقم ْ

 | ةسحلانوجرغلا ( نجرف ). دصدازه لاقي ىذلا ةىو دعلا بي ذنب ريهز هيفرصاس |
 ا اهعروتدبادلا نمرفالا ةلزئجريعبلا نمنسرفلا ( نسرذ )لتس سح ىأ ةيادلا تنجرف دقو |
 أنوع رف( نعرف ( رك ذ دقو تسرذ نءامالة دئاز نوايا رمسلا نئا لاه ةاشلا ىف ريعتسا |

 وهو نعرفتدقو ةنءارفلاةاتعلاو وعرف دّرق تاع لكورصم كل بعص نب دلولا بق |
 موفلاك ةنطفلا( نطن ),ةّمالاءذهنوعرفاندخأث ب دلسافو ركنوءاهذىأ ةئعرفوذ ا

 ةسلاظفو دناطفو ةنطفريسكسحا اب نطف دقو ىطفو ناهذ لسجرو متفلاب ئشلا تنطف لوقت أ
 نومهاادصاو ّنذلا ( ننف ).تافام ىلع مانا نكمتلا ( نكمف ال هنمهلعافم نط اغملاو ظ

 نوف وذ ىأن ئةم لدرو هقرطو مالكا س انج أ ىف وبيلاسالانيناقالاو عاونالا ىحد |[

 بيوذوبأل اه ىن2الثموهوننافالا,ءاجاذاهمدطخ ىفو هثي دس ىف لجرلا ناو ٠

 ديأاهنثاركبةوارهلا لمس « ةمحاندرولاماة دعب ”نتفاف

 . ىدءالان أه اهتدرط ىألبالاتننف لوةتدرطلاّنهْلاَو 1 1

 داوذأفوّننىفنأدْثو ه اهؤارلاطو تداعدق نيسلاوا 0

 فسيزتارلا لاقو ناسصغالا ىهونيئافاممن انف هعجب نئفلاو "نيل بايىفهانرسق دقو لإ
 | سامقربغ ىلعاضي أ ءاوتفو نان ذأ تاذ ىأءانف ةرصشو « رمشلانءنافأنممامزاوا ه ىرأأا

 | ىت-ءانعلااهيلعذخ آىأءانعلاقيوابعا هأ ىأ هانن مءةنالّناءجال هنجارل |لوتوأ|
 هسفج نم تسلق ئارط هيف تناك اذ نينفثهف بوث ةيطءلقلنيئغتلاو اهرهمىل تهتأإ]

 ىأي ىذلا ىذولارابملا ىشءالار عش ف نانفلاو ةنفمة أ سهاو بئاهقلاب أب نةملجرو
 | يلا صاخ هنعمل هي ىعم مسا نع ةباثكن الذ حا رمسلا نبا (( نلف )رو دعلا نءنونغب أ

 ْ ايعروالناءاولاةلامخرت ناكولو مير مغا ن ونلاو فاالا +: ١ فذصتف لفا٠أ دنا ىف لاقي 0

 | ةرثك ةللاو « لف نعان الفك أ ة حلف « مهتلاوبأ لاق .ةروريضءا دئا اريسغىف كاذءاج |

 ماللاو فلالا,ةئالغلاو نالغلا سانا ارمغف لاقي و نالذ نع انالف كم هانعمو تاوصالا |

 هتيقل لابقي تاعاسلتانيفلا ( نبذ )لول بعين وخو*ئدريلانوكذيذلا ) نكلذ) | ْ

 م ةنيفةتيقل تاقف ماللاو فلالا تفذ- تئشناو نيا ا دعب نيلعا ىأ ةا.ا ادعب سلا

 نالعنوهد إب وطرعشلا نح ىأرعشلانانيف لجرو ىردن فو يردنلا هتهقلاولاه
 1 ييوسم+ ووك تناقل لصف ْ

 نالف ىلءنابق نالفو بّرءمساط-ةلانابقلاو ءاملا ىف هانرك داكن العفن وكي نأ هحولاو

 لل اص ةناسق نتي مضا اء ىلبرلانتق( نتق )2ث اك ١ل-:م ضب نَنأبقاو هيلع نيمأ ىأ

 ّْ ةلاىعسو اضن أ نيتقدأسماو نيةةوهفعطلا |||



 ه(ندن). ___(ائازعإ» "4
 ألاقي هش : ايش لبقن مملكتي ىذل ّنغالاو موشيلعا ف توص ةنغلا( ننغ ردي كلذهبإ

 ةئذاهتاوص أ فو نادذلا هغاأ كل ذكن اكأ ذا هنال ب شعل اريثكى أَن ءأداوو َن أ ىلع |
 ( هنمو

 1 توصه.ةراصىدلاو هن نغم داو مهلوذإمأو ءانغ بتغلاو لهالا ةرتكسااذيزغلل لق 0

 ىداولا َنْغأو' التما اذاءاقسلاّنغأو بثءم ب هذئدا او يفالانايذاان وك الو نانذإا

 000 نيغلاو تماغلن ملبإلا تناغونيغأت نؤ هنم لونا 'لا فلا( هن غال نغم و١4

 اسر ف مدلاو ميغلاىف ا

 : نيغموىفةماض باصأ .٠ باةعىتيفاخ نب ىفءاك

 ءاهسلا نينا نامأو ىف ىكعناغبلناثيدحلا نمو هسءاعىطغ ىأ اذ كح ىلءنيغو

 ' ةبورلاق اهسلأ ىأ

 ميغ فاك اق راطمأ # نعيفملا عزل لالي يبس

 اة نءلاسام 0 ورح نم فرح نيغل او سال | ىلع هب رأت
 ا ءانيغةرصشو داو انىلاريضح ال انيغالا ةدسعوبأ 0 ١

 لن .هعلاونأ لاق ةضيغلالثمءار مشل ةئيغلاو نيغ عجلاو ناضغالاةفتلمقرولا ةريثك ١
 1 ةضيغ ىهفءاج تناك اذافءامالب ةغالم اراصنال ةنمغا
 |اذابهذلاتنتف لرش نات الا ذا متالا دعت تالا (نقفا» 4( ءاغلا سو

 ش دو نيم مْوملا اوس ني ذا انا ىلاعن هللا لاك نودةهراذبدو هندوخامز طائاراتلاهةاخدأ |[!

 رص لاو «املاامهعسي نمؤملاوخ أن مْؤملا ثي دلا فو ناطيشلا كل ذكو نانا غئاصلا |
 وهذ مضلا:ءاور نمو داوو هن فلايءاوز نفاهعشو“ اهلا تفي ىورب ناثفلا ىلءنانو اهي و
 ةضف ى أ نمتث قروو نونةغيرانلا ىلع م*مونىلاهثهلنا لاه قا رحال نثذا |ىل. الثا لاقو عج

 ةئف فش امآ اذا نو فمو وذ نتقو لج رلانتتفاو ةقرغابتبات 'اكنيتف ةّرسلل ل ابو ةقرحم

 1 ,و"هااوان يال انكر ىلا لاقيت اذا كانك وظعو ام بهذ

 ْ رعاشلال اه نتف نتتفم ىأ نئاف باقم ءاوق هنمو ىدعتالو

 1 يل ا انتافاهب ىداؤف دىسمأ ماع لا عسسطقم الكلا ينر

 نادمهىثعالة دعو ًادشنأو ضي هتةقاو هتولداذ أر ماهتندقو

 لملك القدق ىسمأف ا درعس « تاتفأ س.ءالاب ىهف ىدنتف نع ١

 | نآامنولوةيذاجلا لهأ ار ذلا لاق ق لسا نع ”لضاانئاغلاو فاالاب تذتفأ يجمد الار كت أو
 | ةديازءابلافن وفا امكيأب ا ىلاعتهل اوةامأو تنتفأ نمني:ةفمنولوم ودب , دن لهأ ون افي هملع

 | دوال لومملاكر دهءوهو ةئتفلنوتفلاو ادموش هللاب ىك ىلاعت وقف تديزأك
 : | هبقامو «ادتبالا عفر نوتفلاا"ف ززاسا لاهو ةوخونفلاو دب كيان ركوو فواحماو
 | وهف اذنشفت هتلمفو فراغا نعم لوالان الكورن مهي أ ىلعو الرو م نعم-_هاوةكهربخ
 0 ديل لاق مدأ نم لرللءاشغ اها ارعسكب ناتفلاو دج نونفمىأنانم|

 72 ناعسنلاوروكلا َنئاكمو 5 قرو ناتفااو قكتسنلف

 | لاعتوهو ثرهلا ني نؤئلاةل1نا' ةفلاورصقلا ندفلا ( ندف ا) باذلا نيل.( ندين نش



 : نسطلاقارطاقرطأ ىذرغب . 6 نيءقوأا دحاو ىن اراذا

 ٍ نيعرثنحولار ةبل لق هنمو مضاانل فلل ضأو نمع عهباو نيعلا نيب نيعلا مساوي لتر 1!
 ةئيسانئ شل !ىرتشا اذا لجرلانامعاو فلا اركاب ةنمعلاو ءانمعةرقيلاو نيعأروثلال
 ناتعاو نعل 1م ىفان_سح ناك اذا ةزمع بوثاذهو "هيلا لثممراشاشي أ لاما ةئنعو

 ناعاولاه اب ود هع رى انيعراص أ نالفانلن اتعاو هر اخو هنبعذخأ اًذاىدلانالف

 هدتر ا ىأ الزنم ىل نتءاق هذا لاق يوان.« مواراص ىأ ةنامعنيعي نالفانيلع

 لاقي ىأرلا ف كيرهتلاءنيسغلاو عسا فنيكستلاءنيغلا (نبغ) (( نيذلا لسن ]ل ١

 نيمغوهث ههقن اذا رسكلارهبأ ارنيغو نوبغمو هذ نغدقو هدعدخ ىأ عفلان علا ىف ه هننبغ |
 نمةهنشلاك نيغلان + ةييبغلاو هغسي هقسىف هبا ارعاانركذدةوةنانغ همفو ىأرلا فيعض ىأ

 لهأ نال ةماء ءملامومل نب اغلا موب لمق هئمواعن موضع م ىلا نيغي نأ بانغتلاو مشل

 رددت تنبخ لثم ماسعطلاو بوثلا تابغو غافرالا نباهغملاو راشلا له أ نونبغيةئللا

 تاسح لاه ”متولاطاذا 0 1 ١

 اهدا“ ءونثاماذا هي اندودشم كيئارت تاو

 قادغلا ب ام_كلاو هب راق لاش ن نمداوسلاىلا برضى َو- رضا اذاتننلان دو ذغإو

 ْ خالقلا لاه .ةركفلاوءاخرتسالا ن دغلا و ههللالاب املا ىنادغدعن هن ور لاه ضغلا

 ندغ ىلع ةسعن هماصتملو * نابل! نماهدالوأ عذت لو

 لطخالال اه عوبرب نم ءحتنادغو |
 ريسصلا اهلوح ىدت قلما نم 0 ةعزما ادع ةنادغركذ او

 | ايطر ضرالا هبو ىلع قف للا لوك ىذا !نيطلا مهرذلا ل اثم نيرغلا ا نيرغالا

 3 «(نغ) نايقعلا نمركذلانرغلاوه ممل ديموهو ليرغا!كلذكو ات انوأ |
 ىشعالا لاق بئاوذلاو ةيصانلاو فرعلا نمرعشلا لص | 1

 ” نسغلالد روط لاذقلار-نباصخلا عذمك لدتا 0

 هناريمفرغشناه-امجاو 0 هتارنعىلارهدإادعصذا « هتاتسغىف انظم قفلاانم |

 اذه نموهفال اهف هتلعج نا هتمعزو بامثلا دج ناسغلاو ناس كح نبا هيورباذكه ْ

 لاقيولولا اطهر ةئغجو نب مهنم هيلااويسنةدزالا نم موق هملع لزنام مسا نا غو بابل
 لئمةئدغلاو ن و هغلا ناسغالا عمجاو رشلا نصغ نصغلا.( نمغ )"لق مسا ناسغ
 ١ ا:ذغ ل-رلا تنضع نسذدع ىتحة دك نصغلاوب أو هتعطق ىأ هتندغو ةطرقؤ طرق ٌْ

 جينشتلانيشغتلاواهرطم مادءامسلا تنذغأو انعلقاعام ىأ انم كنضغام لاني هدا 1

 اكم ىهو نوذغل ادحاو نذغلاو نضغلاو عاجرلا اضيأ نيضغتلاو نضغتف تندلع ظ
 5 اًميو ةرهاظلا اهتدامنيعلا نضْغو نينمعل ا ةرساكم ةم-ضاغملاو امدهريغو عردلاودلخلا

 ٠ نم ).ءاسسلابلاقي دقو ةدساو ةمضغ هداج حصأ هداج” ى ردكنانم لأ اذارود محلل |

 ا /تاعفاذارقل اًلذكو ل.غعوي وهذ ةقوص نع ختي هس ىأ مشلاب هنأ ذاق تن



 دا تملا لمتا ن حل

 ظ دع اذ تاعنوأل ريلؤاناسع هتيأر اذا ةنعنيعهنسقل وس .واذساو نانديدلا نيعلاو *نضانلا

 1 سدقلاو سها لاق نيقيو د4 هندمغتاذانمع

 0 اهرغّنمتداقنيعدع « ىنأرعب هوشلا قءاغلبأ
 4 "ىلا ةيدن نب ف اش لاق نيءىلعادع هتلعثكلذكو |

 اصلا تدين يع قعادنمعذ 5 اهمعص ب صأ دق ىلبخ كنثاو 0

 ئثلانيعودر اخ ئئشا!نيعونش *لكلمق ىأ نتاع ىندأو ةننئاعلو أو نيعلوأهتمقلو |
 [هتسداوطاّنلثاافو هنمعب ىمهردالاذخآالو هنمعب وهوه انيعود وه لاقي هسقن |
 ًاهبامو مهتانعرو مسهلا زيكوجلا يطع رو ؟اعمدعي ىأ نيد #ءنارثأ 1

 | "إب قنيع نءامنيعااو سائلا لق ىأ نيعلا لملقدلبو .دسأ ى انعام كاذكو نءاعغ

 1 نيعلوأ هدمها لاقيو علقيالمانأر طم نيعلاو نيعلا لبق نه ةياصسلاتأشن لاقي قارعلا | |

 : قدزرءاالاقو ليجنيعلادوسأوئثلوأ ىأ 0
 . متالأ ماهأام نو امارك 0 متنكنعلا دوسأ مكن ءلازاذا |

 1 ممتارسموقلانامعاو مأشلانت وكسححج» نزعلا نم سدح رقبلا نومعو ةدلب نيعسأرو

 | فو ةئباسلاىهسن ةزوخالا هذ هو ةدحاو مأودحاو بأونب وخال ابعالاو مهذارمش و

 1 أ ايوتسسمنكيملاذانيعتازمملا فو تالتعلا بنود نوثراوني مالا نب ناسعأ ثيدملا

 | نيعااو ا مك 10 ظلموا عاش ضيالدمأن هربك أك ذمعل نعل !حا طا لوقو

 لاه الفت يغاذافها ارتتمدام لل دمعلاكوه ىأ نيع دمع : وه لاق دو مدعبملا فو رح ن مفرح

 ا نونظف هيمغامأو واخ 3 هواَقلاَم أن يعلا دبعو# نمو

 ا ل س1 لامن قا لاعامس نذل او مار ألا نبع طش الايد
 لاف نيعنمو نبع* اةسو داذحا نيعت هنم لوقت همف بيع نال ذو ةقبةررثاو د ى مونيع دال

 هم مزلئشلا هملعن يع و نيعن هباص أ اذا لاما لجرلا نيعت و ه نيعلا تمعشلاك قمع لادام هدي ةيؤر

 ' | ناعو هل-ُثمءاملا ثننعأ او نو.عموئيعم*املاو ن ويعلا تغلب ىأ تنعىت ىق- ترفحو هلمعن

 الجر اهو لئاستامد مىأنئاع نم برشو لاسىأكد رتلابانانمعءامملاو عمدلا

 ٍ ماقلاىف رعاشاا لاق ماقلا ىلع روبعمو صقل ىلغنيعموهو نئاعان ًانق.عبهتيصأ |

 3 نوصمدسلبألاحاو 5 ادمسك و. كَم هوقناكذ5

 | ةنتق زر ألا نوع رف ءاماهنف تنص اذاذب رقلا تنمو لها نم هصمصخت ئذلا نيدعتو
 ا 010 انايطلا برسلابت دعاك # رررغْكهمد "ضفراف ىل نيرج لاف أ

 0 شي نب رباج لاق“ ىشحولاروثلانيعملاو | |
 ١ اريرباماذامطق طودخم يع هناكراودا!ىو#اندعمو ١

 ٌْ هّيأراذاان امعئشلا تنباع هةهجوفهيواسعتريخأ ان ال تننع واهب ةواوللا تنمعو

 أح دقزوفي صاقلاّْ أ لعاذ وتطل امير زي ضرالا فن اطخ تاطش نامع انباوكننعب

 | تالاواقنق لفوهو نيع عما ونادنلا عاشم فن روك: ةذيدح نامغلاونانعانيا ىرش لبق

 : نخارلا لاهو رادلا لهأ كدر تكلا ,نمغلاو واولا نمش أ ابنلا | ّْ
 5 لد:>لاقو ةءاج ىف ى أ نيع ىفنالفءاجو «نيعلا لبق اهبطو ىفام رمش |[

: 
 ادا



 00 ل لل ا ل ا ل ا ا يس سوماب ااا م ا تك ذآ كذآ مما

 | اهنءهم_هسفدقابهنالسوقلان «ت.ءر لوقت داو تحب

 اهءقوم نع عقتو هز واج دقو هلاكرات هب ةريصنم ع وللا لج هنالعوج نعممعط او اهادعوأ|

 ةمجحأتن نءاكأ همي نعنم تسل وة:كنال بفرح هيلع ل خ ديانا نوكم دة نعّنأالا |

 , لبقةوظنا سلا نيم نع نم.« مهبالعتأ بكر التاق . "ىتاطقلا لاق هلع

 1 داع شرخ لامك دعو عيطوم نع عضو دقو فرمللامءراشا تشامتأو

 ٠ سقلاو ما لاهو .لايح دعي ىأ « لات نع لاو برست عقل |
 ظ نانا مع يضؤسستمضواعدو +لضنت ئج ال١ ١

 َ ىنوزضف ىنادتنأ الو ع 5 بسح ىف تاضفأ ال ل عنيا هال /

 | ةرحنا ناوعلا لعتال لما فو نوه عمل او ئشلكن ماه فسنلا ناوعلا ( نوع )أ
 5 :رهامق لتوق ىلا بورا نمناوءلاو انوءنوعتتناعواني و عتةأرملا تنوع هنم لوقف | ١

 كلذ نيبةريغ_صركمالو ةئسسمضوافال ناوع ةرقبو اركب ىلو الا اولعج مهن "6 ةرمدسع | ٍ

 تاج الو ةنوعمدل د.ءام لادن ب ةناعالا ةنوعااو ناوعالا عملا ىعالا ىلعربهظا !نوعلاو أ

 ليم لاه ةهنوءللانوعملا -ىنا-تحاالاك نوعالذأ
 نوعم "أ نيدشاولا ةرثكىلع « هتمزا ناالّت اال ىزلا نيشب

 مالكتلا ف سلو ةثوعم عجبوهءارغلا لاقو اورثكناو ةاشولا درىفال كلوقنوعلا من لو

 لجرو ةنوعم عجروهو هنواهمن «نالفىنالخ أ, ام لوةةو مركم ىف ءانرسسف دقوةدح اوب لعفمأ

 نكئالو ئءأ ب رءاعدلا فو ىئنتواعو ىنناعأن نالفب تنعتساو ساس الةنوعملا رثكتاوعم | 1

 اونواعتىفامصلواولا تصامن اوهلثماونوّدعا واضع مهضدب ناعأ اذا موقلا نو اعتو "ىلع
 ندا ف تعط ىتلاءا فلا نمو اهدا أو تاتعال كلذ الوأو هماء ىنيذدحاو امهانعمّنال

 ا

 أ

1 

 أ

 ا

 ا
| 

 ا

 نيو بكرلا رعشة ناعلاو نوع عهباو س ولا رس نم عسامتلا ةناعلاو مسملا ةرثكعمالا وكمت الو
 7 لاواهرو اري هز لاق ةئاعلا فرجت اهيا بسنت تارفلا ىلءةيرقتناعو هتناعوا-نالذناعتساو
 اهاتإ 0 لاطخالإ فرص ىف لوقا ثافرعوة ةرعاولاه ام تاناعاولاه اع رو « اَةّدعنأ دعب امل ةناعرجس نم

 ده ئو- - ةناعرمج و |تافعسلا ىهو نشأ هلا داو نهاعلا نوء) تاعرذأو تافرعىفلوةلاك تاناع

 ٍ '* "لوو حراوج مس هنمو يفاوحلنا ا مموهدق دوم لهأامأو زا الهأ ةغاىفةبلّماانيلب ىاوللا

 | يأ مضاام نهعت لضضأ ان نماوم تنهعدقو ةقاثلا مر ىف قورعن >اوعلاو نءاوعناسنالا

 ٍ ٍفوصلانهعلا:دبعوأ اطخأ مأباصأ لال اذا هنهاوع لع مالكلابن الف ىرو تسع

 نمهاطعأو هيلع ماما نس-ناك اذا لام ن وع نالفو نوه عملاو ةنهعهنمةعطقلاو |

 ريثك لاقت تباثلا ميملارضاملا نهاعلاو دالت نم ى أ هنهآو هلام نهاع|
 نهاعّدل اهفورعمذ او نم ه اهم- ىل ليدذاىرعضلا ةّيارايد . |

 |نو دعو نيعأ عجلباو ةئنو» ىشذ هيورلا ةساح زي علا (نع) هبماه أن اكملاننوغو |

 | كب همو هي يءاهريغصتو 0 مظملا دار 1انامع“ اكس الد ٠9 ديزي لاق ناسعأو

 | |ةبكر لكلو ةبك رلا نيعو املا نيءنمععلاو نين .رعْلاو ذات وسال نيت معلاود|

 لاما نيعااومات .لائيلاو سعيه يلاوقاسلا دنعاهمة قي فنانو ةنامهونان.ع |
 1 ا عام مم 1-لا همم اذ مس مصخس مصاص ا 1 ةيصخسسسص»



 .*(ناعز# « (نيعاا لصت)« م4

 اذادلبلاو نطعلا عساو نالفو مهلبا تنمعىأ موقلا نطعأو ءاملالوج اهضارلاهنطعمو

 |لام هيرظان نطعلا ىلا هذرةبرمش ملا ذ اكل ذوهرمسعب لجرلا نطعأو عارذإا بسر ناك

 ظ للعلا وجرينمنامعيامنا « امهتطعيفءاملا تفاع ديب
 |( نكع) اما نم ىل. انفعرسكسحلا, لبى انفع دقو ةنوفعلا نيب نفع ئث ( نفع )
 نكع اذر اصاذاناعبلا نكعتو ناكعأو نكع عدباو .. نعسلا نم نطيلا ىف ىذلا ”ىطلا ةنكعلا
 ةيئالعلا( نلع ) «ناكعدروبءاملاعبصو ه لاق نكسيدقوةريثكىأ كير كلاءناكع منو
 |تيكسلا نيا هاك انلع نلعب رسسك-لان مالا نملعو انواع نا عد صال نا ء لاش رسل فالخ
 | هلاونع باكل اناولعو .هترمسح وس ةنلءل جرو ةنلاعملاتالعلاوهتروظأ اذاانأهتنلعأو
 ةدئاز هنون لاشيو مسللا ةزنتكملا ةقانلا نملعلا (نيلع هتوئعاذا ناكل تنواعدقو
 |وهفمأ كلاب ىذلاامأو دلب فمن نامعو هي ماقأ ناكملان ع( نم )ل ةنجاملاةأرملانيطعلاو
 | ىأا منع ّنعبو نعِياذك ىلع( نأ نانعىلاراص ل برلا نعأو ديدشنل او غفلاءناس#
 || ضي ٌرءَنءم ل_جرو ضرعام ىأ م. ءاهسأ ىف نءام هإ_عفأ ال لاقي ضرتعاو ضرع
 | ةشنعةأ ساو ةننعلا نيبءاسنتلا ديربالنعسنعلبجرو برات اضيأ ّنعملاو ةنعمةأ او

 | مك اذاهنأ سان علحرلا ننعو جرش ل «لوهغم ىنعع لمعفودو لاجرلا ىبتشنال
 | لعجت بشخ نم ةريظ- اضيأ ةنعلاو ةذعلا همم مسالاو رسلان اهنع عنمو أكل ذب هيلع ىضاقلا

 ا نئءلاقوذ عفرببطرو ه ىوذ دق لب اذ نممسللا ىرت ىشدعالال اه لذا

 | المح نما انانعو ةضراعملا ىهو ةناهءمااضي ؟نانعلاو ةنعالا عهباو سرفال ناسنعلاو
 | نود صاغ: ئئقاكرتشي نأ نانعلاةكرشو اف ناك اذا نانعلا فرط هنا لجرلل لاتدو

 .”ىدعللا ةغباشتلا لاق همة نيكرتش مدان رتشاف'ئثامهل نع هناكامهلاوم راس

 نانعلا لرش اماسسأى و « اهاق:ىفاشي رفاكراشو

 نانأ ىنب ءاست تداؤوامو ه لاله ىن ءاسسزن تداوانع

 . || نعنع نماناهملا نم هناك كتاتول د_وجىأ كاراصق نزو ىلع اذك لعفتن أ انانعو
 |لثمنينعتلاو انانع هلت لع ماعلا تنئعأو ةنانءيهتسسح سرفلا تننعو .ضرتءاىأ

 ْ ةغللا ىه مضل ان ٍباَكَلاناونعو هنلاهمفرصوهلهتضرءىأ اذكل هتننعأو ٍباَكَلا تائعو

 باك ان اونعكللطنا « ”ىلهاجوهو بالك ن بدي واعمني بضنب سنأ لاق . ةمعيصفلا
 |أضيأ هشنعو ناّكلا تننعو هنونءأ باكل تنونع وناشءوناونءلاقشرسكي دقو

 |ىفةَمَدَمَملا باودلا نمنونعا او ضارتءالاناشتعالاو .ءاتانونلاىدح !نماولدبأ
 ْ نءةعاسسلاىأ ةنعنيعهتيأرو ءءاضص نب ندةسضاخ ىأ ةنعزيع هتيطعأ مهل وقو ردلا

 | فلاي نانعلاو , هسفرعأ الئدل تضّرعت ىأ ىهام ىردأ ام ةنهدتندعأو هستبلط نآريغ
 [اهزاطقأ نم ضرتعاامواهامصءاوسلا نانعأو اضرأ ةناعلاو ةنائءةدساولا باصلا

 |ءامسلا نانعأ هخوفاسب ك سولو "ا مبناسما !ضو ة ل سدل سنوي لاق ننء عج هنأ كح



 م4 «(نظع)#* » ( ئوالابايإ ف

 أ ترام مضلابةبنارعلاو نيارعلا:مشرش لاقي مغثلا بيق نوكي تح شنالالوأوغو |
 | ماللا هيلع حون نافوط ف صب ”ىدابعلا ديزني ىدعلا# جرم ابراوغنم“لا كاع[
 ا اللخالو ادق عدت ل ةلظو 5 ةنارءوذءاموحابر تناك ' ا

 انرع مضلاب هترعأ ربعيلا تنرعد فو ”ىتضلا فنأ ةرتو ىف لدم ىذلا دووعلا نارعلا ”ىمضالا |
 راما وهو نارعلاب هنات_سرعساذانّرعمعرو فاطملا ه.فّدشب واهدوعةركملانازعو ْ
 ا مغسل قوفةيادلا لجز ىف ةأسج نرعلاو ةدمعب ىأ هنراع مهرادلاةيزاذلا دعب نارعلاو |

 ايان انرعنرعياش,ريعبلا ثرءورس كسلا, ةبادلا لجر تنرعدقو قاقئااودورخا 0

 أ لاه انهم كدا ةرصم لص ىلا كرباسع رو هسنم كتم ةقنع ىف هذش أب حرقوه تدكسللا |
 ظ مسهلثةذاو درا نينرعلا نم طهرو ”لسق مسا مضل اهني رعو مصشلا هيلع قرع نأ هرثاو دو |
 نيرغشيل لاقي هفا ا ىذلا د سالا ىوأم ةسئ رعلاو ني رعلاو.. ملسو هيلعهللا ىلص هلال وسر |
 1 د ل: افقفإو مسللاْني رعلا لاشيور مشا ةعامب ني رعلالصأو .ةباغثيلو ةنيرعشبلو |

 ْ "هلي نم نط ةرغصمة لي رعو ميت نم نطباضيأ نب رعو هاسهني رع صخر فارطالاةمو م |
 1 ني رعنمةنيرعىلا تئرب م ..انم سيل ةثر رعنمنيرع ٠ . نيج لاق |
 د.قىلا ىرقلا ىداو نو دب اذهان لمج مس !نانرعو ق اطنال ىذلا عن ريل اريسكبلا«ةئرعلاو |

 نئئرعلا قورعةنرعلا ورسموبأ..رصشوهو معطلا بخ وهو ةنرعلاب خد نورعسءاقسسو
 اذاهتنب رعه_:ملاقينوررلا ةماعلا همست ىدلان ا رهلاو نون رعلا اونو رعلا ( نب رع

 أ هنمتفذح لفنرق ل ثم نقنوعهلص أل يللا لاق هبغيديتيننترعلا ( نترع ].كلذهتيطعأ ||
 | تانئيرعو نترعلان غو: دم ىأ نت رعم ميدأو بفرع لثم نترع لاسقي وهنروص ىلع رتو نوثلا ْ

 | عطقنو حوعي ىذلا قذعلا لصأ نوجرعلا ( نجرع )) تافرعف هفرضصانزك دقو عضوم أ
 ىأنهارعل +( نهرع )/ نوجرعلاب هيريضمنجرعواسباي للا ىلع ق بيف راعشلا هم
 ٠ كاي لبالا تن عد قو باودلا ف فلعل عوف نسما «ن-ء) مهارع لثم يظع]
 ( نسالا ل ثم ميدقلا مصتشلا مضلانن علاه د وكسشى أن سعةبادو تنعسو الكل اهيف عش اذا |

 ا تيلطت ئدلا تدسعت و ةيشلاى هيلا عزن ىأ هانأ ن الف نسعتو هناكمو هران دل اناسسءأو

 ىنك ابو ةفعسلا لصأ ةناشعلا لاققيو هنأربلاق ىأ ن شتعا ونذعا( ندع )هناكمو» 7
 نيورعلاقو ةنْزوشع ىتتالاو ظيلغلا ديدشلا بلصلا نزوشعلا ( نزشع )ل: .ةناشعونأ
 ابللاو فتثملااهقيشت « .تنرأتزمئاذاةيزوشع 2 ةانق فضي موثاك
 اًسوانثرفوأ تدنوهو قاعتذ:_ثأ اذانوطعمو هفانطع هنطع أ داذا تئطع 1 نطع ))
 رسكلاب باهالا نطعو .غابدملا ىف همشلت م ىتترتسيو هفوم مسفتمل هتمغو همف داحلا تيقاأف
 نطملاو :باهالان طعن ادسقو نظملا فةفوص طق_سو نتنأ اذا نظءوهفانطعنطظ#د

 اذاف ل مم دعنا برشتاءاملا دنءلدالاكل رام ىو نطاسملاو نانطءالا دبغاؤ ناظءملاو |

 | تيوراذاانوظعنطعتو نطضت فلاب ليالا تنطعو ءام_طالاو ىئارااىلاتّدرتفوتسما]|ا

 |رمخز نب بعك لاف“ تكربكأ نامعب لبالا تب رض دقو نظاوعو ةئظاعلتا نوف تكرب ]|
 أملا نطعاذغلوق:كلذكو تنكسلا نبا لافانأ اهتنطعأ دقو م انوطعال نأو لاش دالنأب ْ

 ا سس (”ةينشسيسسسسسم
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 «(نرعإ» *«(نملال ساو اكن

 اف مابللا لهما ةئلنمنأف 0 طاهخ لادم هتلوشأ ا
 "أ نودطااو الما ءذخهضتي  ىرديالىذلا نون اظاانيدلاو : ةيطمكو زباب ىوردأ

 لأ ىشعالالاهت هاما نلملقلا لاشي المأ» امابنفأ ىرديالرثبلا نونللاو ملا وسلا لدحرلا
 رط لا بجللا برص ٍتنج « ىذلا نوملافلا دلما لعام
 ١١ نهابملا» "ىدوبلابف ذي 8 امطاماذا ىارفلال شم

 ْ | ١ ملا ري ناذكر رس كأذ روئلاذددم ”نبعرس (نع]) ) نسما لن
 | 00 ةجارلا لاق تانئبععمللاوةائبع الو تنؤن هتلصوااذا*ا ىلعفب قيل دل

 | جال دالا ف كلام لاح ىووم « اصلا تنب ةزبع ىلعناه
 | جانالو عدوتسالث يحب «٠ جاومه ىوالعااب”ينبعلك « جالا فيجو ها ذر أريسلاب

 الأ دقو رظن امهل فرءيالو نثعلا ناذكو نخاودونئاوعامههجبوناخدلا ناثعلا ( نع
 انيثعتروضااى وت و:تانعو انامعراسغلا اوهماعرو تنخدا دا مضلابنكعت راذلا تنثع

1" 

1 

 "00 سال افرغملاولاهاند امعوذرحعب لاقي رتعيلا كد تت لاوط تاريعش نونثعلاو
 لبيسلالثم :ضرالاو بالا نيب و طا نيئاثعلا ديزوبأ امهلوتأرطملاو عبرلانونثعو
 تنبتءاو انت نيقنةأرماتنغدقو فورعمنيقلا ( نت رد نونئءاه داو ٍْ

 لج -رلا نو نجاع ىهوا هريس ف اهيدم ضرالا تب رضاذااضرأ ةقانلا تنختو انمغ

 لاو ريكلا ع نمضرالا ىلع هيد اه نطيخادا

 يسباعو تكمرملا لامخ اي ان اع تدضأو امتنكت صدأف

 نيام ناعملاو انمنزيتكم ىأ نع ريعبو ٠ انعو ةنغ ىهذ تنمس انبع رمسكلاةقانلا تنعو |
 ا د ءانغ ةقانل اهي الصتةاع رباطردواه اج نمسا بيسو رونكلاو ةعقفلاو ةمصللا

 أءاقملاةأرماوةديدشلا ةقانلا .رلعلا لدلطل | نءىحالاناسدعبلاو ندقلا شب
 ْ ا لاف 0 داسلا (نيغ) ةدئاز ماللاو
 1 ١ اثنم ”رلا ةزهادعلا نعاس »8 تاو فا لو .٠ تملا

 أ ناككرإلا تدعو هتنطوندلبلا تدع ( تدع ]) نوت دق ةنهاعنأرم وقر عجمي
 || لادلا رس كح ندعملا سد _:مو ةماقا تان ىأن دعت اند هنو حرمت ملف هتمزلا ذك
 1 يرااقتبلا [هفانلإرروأعلاب هندحم'ىش لك كيمو ءامشلاو بخدصلا همف نوعي سانلاّنال
 : ديما لوقامأو هل اسهخفلاب رض !نا دعو نيلابدلب ندعو

 ا لقاؤ ىريضف.سلانادعب « مواكى بح لعب دسقلو
 الأ لاوطاا للا نادمهلاورخآ عضوموه لاقي و ةرورمضلا فال هيفدا زنندعذا رآلاش.ف
 ليقمنبالتدسعو ادشنأو لادلاىفهانرك د دقو

 0 .انروانادنعي رض بونل ازد 3 ةمعمالاصو !ىشعلا ثززو

 الأ اذان مم برغلا هي نئادعلا عجبا اوولدا | لدغسأ يف ةءقر ةبسا بعل او اعم وبأذن بنان دعبو
 الإ سائلا نمقرفااتاناذعلاو «ادءوملاةئيدعلا اذ برغلاو» لاهو ةعقرتز وج عولذسأ عزمت

 ْ نيبماملا عقجم تحت فئالا نينرعو مسنات وقل نينار ءودلو أ شلك نيثرع ء ( نرع ١

1 

 ا



 1 ه(نط)ه ٠ ء(نوثان انو

 اهمافعتسا ذة ير * ىصتنو ناذعلا ف نعطتو قرت ديل لاق رمدلاف|

 مثو رقدهلل ن عطل اريثكللا لج رلاناعطملاو كلذ عجب ف ومحل ازي ازيضءارفلا و ننال دوكىأ |

 اهنا رمل نركب ال لاق اولعتفا ىلءاوذءاطاو برها ىفاونءالطتو نيعاطم |

 نما( ن مط نبعا اوطلا عجب اوءابولا نم "ىجولا توملان نوءاطلااو سائلا ضا ارعأ ىف 3

 | ىلع وثمن أبا اوما اًنأمطم دل ذو اًدكىل ماعم .ودو نكسىأ ةنن أمطو انام طا لحرلا

 رغصضتو هرنآن منينونلا ىدحاو هقأنمريلا فذ .ىهطك نام-طمريغسصتو لادالا

 باقل ىلع قع هنمأطو هرهظ نأمطو ةدئازا منال نينونلا ئدخا فذحت ةئيكمط ةننن أمط امل

 | تاوصاذاّنطتةطبااؤ تسطلاو بايذلا توصنينطلا نط يكس هنمتنمأطو

 | ةيضقلاو نضقلا مزح مضاانّنطلاو فاصملا فوهو تام نو تنطف ثسطلا تائطأو

 م عاقل توم كاذبداراهعطقىأ قاس تطأ هر ةنط و اانمةدحاولا

 أوف لعسلا تناعلوقيو ءركشم مهذعبو ىطتسلا تنيطو هنم صخأ ةمدطلاو فوزعم نامل

 !آ نيطملاة بار دلا ناكدك .ه. اهتمدللاو ىلطان قبأف دشنأو نيطم
 نا نيطلاز هقخ باك ن الف ناسطو ىلو "الا ةنمطلا نه نالف لاسقد "هليل او ةقللا ةديطلاو

 اه ام اهيفنيط يش كتالأ ةدثنأو هيلع ليج ىأةماطو ريما ىلغهقتا هلاط تيكا

 زي امارس كي نيطلفو نيلعلاةريثك" ةناط ضرأأو ناط ناك ناط مؤلو ناك ىوريو

 ىلا ةزق امهبئرق وكي ردت انهاظوانعظراسكأن عاف ( ءلعال اننا لسن
 نعطظو نعلظ عجاو نكن لوأ ةأ ص اهيف تنكح دوهلا ةئيعظااو هريس هنعظأو مكنعظموي

 ءاسناهفناكحداوهلا!هيلعىتا لباللالان ءاخالو لوج لا ةيالدي زونأ ناعطنأو نئاعظو |

 5 رهلا ف تمادامأ ارماةئيعلفااو لةتقتوهو هبك رقاد ارملا تفلت رعب اذهر َنكيلوأ | |

 موئاكرن وربع لاقو ةئيعظب تسلف هيف نكت اذا ا

 اني ريو نعقسلا لربع # انمعظاب قّرفَتلا لبق 5 و

 دي ىلا لي !ناعظااو هبلع لمحو لقعي ىذا ريعبلا نوعلفلا“ قاسكلا ةنيعظايدارأ ||
 5 تامل لكنافت ني نافدو 3 هب ثلصو اج ىولم وذ هل ريهز نب بعكل اق جوملا

 ةممأانيدنردلاق علا عضوم عضويدقوفورعمّنانلا( ننلغا) | ظ

 دكرسما ”ىسرافلا ىف مهتارس 5 جده ىناأ ب اونط مهل ت اقف

 لااادب زتاطواديز كاننط لوقتو ك_كاءالنيقماانهودع فوذاساو اونقيتسا ىأ

 .امهال لصالا ىف نالصقنم امها ريكو مدالانمتياكلا ف لدضتما عشومل هنا عد
 | ءاطلانهماظا او هنطا هنملاةن نخاقلا مهب او ةمهتلا أ :افلاو مهم

 | هو نان لتقف نظن مالسلا هلع ىلع نكي لني ريسسنب ا ثيدح فو ,همهتااذاءاشلاوأ

 00 رعاشلال اه مغدأف”ناظي نملعتفي ||
 ظ لوخأ «ىلءىوربام لكألو 0 بعمان ىنلظب نم ا |

 هعضومئذلا ةنظمو ءانتانوتلا ىدحا نم لدب أ نفظنلا إس و ّنطتا لاّتعا ىئطتلاو |
 | نيام ى أ نالفنم فم اذكشوم لاقي لاا عيباو هس ةوك نتي ئذلاةفأمو |[ (

“-ٍ 



 ١ ا 000 سار 0 0

 ءارغلا لاعت هءنينضان اف دب تلف اذا ةنانضوانض دب ّنْض أ ءىذل ا: تننط (نام ) ميئالملاو |
 بحاص أ نب ابنعق لوقو ةغلْنضأ فلا, تننضو

 ا ١ اوتكنمن او ماوقالذو ذأ ٠ ١ قلح نمت و :-دقلذاعأ لهم

 | ص هتشالاهب_ثودو ىفاوخا نيب نمئض الفد ةدورضفيعشتلا رهظأف اوندض دير
 | ةنضموةنةمقلعاذهو ةمفاعفمهتمو ةمضاعف مهيبحيهقلخ نمانض هقتّناثي دطأفو
 باعثدنأو ةبلاغلانونضااوةلسق ةدضو هيّ ذبام سفن ىأ اهصقو داضلارسكو

 | ٠ كفرااوريصلا اًنمدو ٠ نودضملاون ايلا نهددعبو « نيللادعيْ لادبتثك أدق

 دححاولا ىفاهتتلاهعجب ىواولا تحس نواضلا عدجلاو رك ذاارو:ا نوضاا (نوض
 | لسجر مسا ةومح كل ذكو لعفلا!هجو ىلع س داو عوضوم مما هنالدح اولا ىف مغدت ملامغاو

 | ناوديسأ لثمدلعجو لءافنيمض هريغصت فهي وبس لاهو ادمجوادمسو اسره اهرافو
 ْ نوبيض لوقينأ عنت# ء لريغصتلا ىف نا نانا مما

 (نيطكلذكو نبل نيب نط لاش ك يرحب نيطلا (نبط) 60 !لسسم:])

 | الثااهتنفدرانا| تنمو قذاح نطذ ىأ نب اطو نيطو هذ هنومطو ةنث ايطو هنامط نبطي مح فل اندل

 ( لاقي '«نكماما ا لثنمن نئيطملاو اهنمأطو ةريشكا هذه نب اطلاسقي و نوباطلا عضوملاّكلذوأفات

 | 110 ابوع سال ”ىأىأ نيكستلاب وهنيطلا ءىأىردأ اموال لتس يطا

 ْ ورعوب أدشنأو ريصو ةريص لثمنيط عجلباو هر دسةسنر اغلاياهل

 نرحاوراسمللا فودغت نو « ' نيطل ااهتهاأو ىدعب تاكدت
 | ناعتتعال يلساوءاطلاّنالب زعم امهالكو هيلع ىلآي قالا نجاطلاو نيوطلا ( (نبع) ظ
 أرد ملا نسطلاو ريل ام أت نسطو نديطت ىسرلا تندط (ن“) برعلا مالك صأ ىف |
 ْ رعاشلالاه ناسطم ىهذترادساو تحرت قالا تن :هطو قءقدأارم هنكسلاب نسطلاو

 : 4 رج ىلع قدرهءام تءزفاذا .٠ اهصخنءاكن اسطمءاشردع

 | نومطلاو ةريثكللا لبالا نوسطل اوةناسطلاو سارضالان تاوظااو يراني انام

 ظ لد لاهو. ةيبودنمطلاو تقلام نست ةبدتكلا |
 نءطلاقارطاقرط أ ىذرعد نيعفوأ ادحاو ىناراذا

 | لل تا رهواسلاوأ لا نمت ناودن رج نسطلا نمهنلعجن !نانسطل او

 ل |لوقلاب هيف نعطوانءط مضلاءنعطي سلا ىف نعطو خرلايهنمط ( نعلم ) هر ل ضرالا
 | لاقي الام لوقوام انعط 0 الاةءانشلا رهاظ ىنأو د_زوبالافو انائعطو انعط اضدأ نعطي

 لاق بهذ ىأا ضب نعطي و نعطب هز املا ف نعطو

 حدحملاق هاذا ىتح وام ارطم موقلاننعطأو
 , :لوعتنادهلا باهاذا كتل ه ىناهينذح لملا!كملا ىنهطو . روثنب دمج لاقد أ

 ْ اه كنتو هدماذا نانعلا ىف نعطي س رغلاو نبال ضح عطودارأ ةديبع وب ألاف | ظ



 مخه ه(نضإ « ْ *(ن روذلا با) :

 نيَضلا نبض هنأضرخكحص لج رانأض أو نئاوض عجلاو ةنئاضئتالاو :ىزغو |

 ةةنظضا 3'ودلاتئدضأو نضل 1منيضلا مث طنالا يذلا لوأو شكلاو طبالا نيب امرسكلاب َّ

 نيَضناكمو ابل ارسسكو داضلا عشب ةندضلكلذكو هلامعاضيأ لجرلا ةنيضو يضف هتلعتج

 لابج ميهجابنصطلا .( نعيش ]ل . ييلانم هابلا بلق هبسشنو نمزلا نوبمتلاو قيضاكأ |
 ليقءنبالوق كل ذكو ه نهذلاتاض» نم*ائاشك «٠ ىثعالال اه فورعمأ

 فلسنزئضدسال مهلكو * ةركنمريغمهضةمسسرافلاو
 نغضاا 4( نغض ا. مص مسا نزيضو رثبلا ىفهاقتسالا دنع كحازي ىذلا نزيشلا لابد أ
 ىلءاووطنااونغطضاو مولا نغاضآو امغضرم كلاب «بلع نئض دقو دقللا ةنتغضلاو |

 ليقمنبالاقو هردع ىفةلماح أ |

 افشذاى داس اثزوذرمو ٠ اهضرغمدنعخ الست اغا ضا اذا |

 جاما لا .بزشلابالا ىرخلا نمد دثعام ىلععبال نغاض سرفو
 ىلا اهعازرن دارباستاق نغض تاذ ىهة قاما ف لسق اذاو هب عاهملاسوعشلا نغض تةوقاك |

 نغضو بغش تاذاجن املا ىلع تيعستسافتجنو اذا صوعنلا لاقيو للم لاقت .اهنطو |
 ىيم ىأن الف ىلا ىغضو لامو نكررسسكلا اءانثدلا ىلا نالف نغضو ءاسؤع ىأ ةنْغضةاًمقو |
 ||| لو هتقان ىلع نغضو هيدر هطئاغب نغضو عب طبخ هلجرب ريعبلا نفض 4( نفض ]) هيلا
 || تبرضاذا لجرلا تنغضو مهيلا سلجت مهتدتأْ اذا انغض نفض موقل ىلا تنفض ديزو:أ اهيلع |
 اذاضرالا نا _ذالا, تنف_ضوهسسف:رخؤم هه دوب برضا ذاودنضاو هزت ىلع كارب

 عممانركذ نغمضلاو قاش مظع عم لاجرلا نم قجحالا فهلا نزو ىلء فضلا هياهتب رمضأ
 ||| انمضتئشلاهتنعكو نيعذو نماضانأف هيتافك اناعش ئتلاتنعض ( نعش فضلا |
 هتنعتامرعشلان منعظملاو هانا هتفط دقق ءاعوف هتلعس اش لكو .هنم5لثه ىع هنمضنف |
 هيلع لقشا ام ىأ كياته نعطتامتحوذو هملب ىذلابالا هانعم ”نيبالام تدبلا نم نعشملاو ان |
 ||| قالث ةنهض تناك كاوق نم مضلا,ةنملاو .همظ ىف ىأ نكن هض هنذفنأو هنمضف ناكوأ
 آل| هريغو ًاررسكو أ ء الي نم» دس ىف ةنامزلا هب ىذا اوهو نعش لسرو ضيع ئأر عم أةعب رأ |
 : ملالاةؤجوكلاوكشأ # انهض مكدعب تاز الخ ام رحالادكنأو :

 : هنطر قسدق ناكورحأ نبا لاف نا.ءضااو نيضلا يسالاوأ]]

 : ايئامض لت نأ انوضواذ امعم ىتيغر عفرأ قلذا هلا كسلا ْ

 | نمثيدملافو ىقتيمنمزىأن هذوهفانمضرسكلا,لجرلا نيضدقو ةنامزلا ةناعضلاو |
 نمةسنماضلاو ىمزلا ىأ ىنيضلا نا ويد فين بكن هىأاسشمتهقاهثعب انهط بتتك |١

 ا | زو نطقنب هنراكستك مالسااو:الصلا هشعهناثي دخلا فو هب رقلا فنوكتام لضملا |

 قه ةيحايضااف لطفل نمي: مالا مكاو لعبلا نم ةمحاضلا اننا نأ باكرمل دنلا ةسوديأ|
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 : «(ناضإ» «(داشلا لصف) < 001

 هينغمة لبق ىكحصتوصو ه همهلم غصن رم اقطع

 ندص هم صخأ ةءازرصلاو رق ودعم بلا ن نمدختت ماد ارم تكلابءان انمضأاو |[

 | صرالا ى ابي او فنل لمعت دبع وأناق ةيوداضبأ ةىناندمصااو”ىنال دمصلا يان دمصلا

 ا 1 اةتقانانسي ركل .اًضيأن درصلاهللاقيو هممعتو

 ُك ندصدعب الث نيوكمىت 2 امحاسزو اهروز قيل ناك

 أنا ةرمسلا «(نعم هنديصااٍبايقلغتسا اذا فاه ةيؤرلاق كلالاثدمسلار

 | | يجباونانالا سن ةدلج كيرصأابنفسلا نذص نودااديدشتوةاداارسكب

 | | ةوكرلا لثمْئث :رهءارفلالافو اهب قسد ةرغسلا لمس مدأ نم ءاعو مضلاب نفصلاو نافصأ
 0 هدزوءامفصر ”ىلذهلا”ىئلارفص لاهتهف أ ضو

 افوطعاح د قربا دملا ضانح 8 هج ىف ئفص تضدضخل

 د 0108و ددانرمم اعطابن يارا نركحت: ةطبرخ نفصلاو رميت لاهو

 ع ةبوجن ةدعاسإ

 أ بأسمو نلبي صارخ أو نذص 03 لح طربال ندعم 1 ْ

 ْ | اهرمغيامردق لجرلا قسسيتءقملابنوكيامغا كلذو. صصخل ايءومستقاءاملا موقلا نفاصتو |
 | نفصلوغت ةترئامللافرط ىلع ةعئارلا ماها دقو اوق ثالث ىلععاقلا لييللا نمنؤاصلاو
 9 1 ا و و هيسمد فضي كذلا نفاصلاوانوفصن فصيس رفا

 عضومنيذصو انمادق ؟نيفاضانتى أ ءانعمتدصما ذافان وص هفلخانتق عوكر لا نمهسأر ||
 سا (دم) قاسنلا قرع نفاصلاوامهنعدتنا ىضرةبو اعمو" ىلع نين ةعقومن تناك

 ريرججلافاةجنتنموهوربولا لوب ربسكلاب
 َ انالعهبسحتربولا نصب « اكرم هلأ ةلشيس نعود ىلطت'

 ً(زفدنانصلا 39 زوما همف لع ةقيطملا هللا هبشاشيأ لا زودعلا ماا نم مون اضيأَّن در[

 ْ | لاهو اركجت هفأب ئمشاداّنيصأو نان_صهلراسص أ ل جرلا نبصأ دقو طب طبالا

 أَ | ”ىوصالا» لسيغلا ىل_عتريكتساف تاحاذا ةقانلا تنص مهاوق هنمو « انصم اهلك 3
 أ وهف ةناصوانابصوانوس( ىدثلا تنص «(نوس) امضغع لام ىأ ايضغّنصمنالف ْ

 | فودىفهانإ 'رسسف دقو ماسقلا ىلع نوو صمو صقنل | ىلع نوضم ب وثوناسصم ل ةئالو نودم

 || | | هيف ناضيوىذلا هقاعووهو اشيأ هنايسصورسكملاو م طابت اوضو هناوص ىف بوثلا ت تاعسو

 : ةغباتلا لاه ينو ؟ناوب رن ةرئانل لوط قم ماع ف نسرفلا ناسو ْ

 ْ أ ٠ تيمكلاواهبفدرولا نوصي 2*2 ليخدا.ةبا.ةلواحامو

 | ماؤتلاإ دلك ى ثمل نسي. هس انش تالا نط َنهدرواخ..:: هلوقامأو
 [ناوصااو قه نه ىلا ىنيجوم .لانةبو شا أ ضعب نعم هريغ لاهو ”ىعمضال ا هفريعي لف

 |« تانوسنميف اوالا قاوصااو داب نيصلاو قاوم ةوسلاؤلا :رانطلا نمت اياب تنل

 1 ا دس دي يعم بلر ضأ>)

 زال ثملعف "وهو نص ىلع عنا وسرحو سراح ل كم اضد نأض ورذسوب رف ةاننو بارو

| 

1 

 إ

! 

 ا
| 

 أ إ

 ”ىزعو



 م ا » (نوحإ) « 1 «(نؤنلا بابل«

 ' قائبالاناضملا ةلكاشكاةهل هب .هشأرؤي رانارلا نقار ظ

 | هتيطع تاقدقوةنوةشلا ىهورعوو تو لم 4عاستا نةثليلقدسبعوبأ ا( نقش )|
 | ههجو ىل هامل نش (نن) اعالقاذااهتنه أ ران انأ اهتنقشو مضلا,تنقشو | ظ

 ند-نلردملاقو هيلع هوك :::بارمدلا ىلعو | ا

 ْ انيماسعىلانذلا لب هه. انشا لان شف ٠ انيك أف كضاناوركام ْ
 | ةيلتخالا ىلا تاق هجو لكن ءمولعاهقزف اذا نشأو ةراغلا مهيلع نش مهلوق هنصو |

 ا "برش درجبأ لك ىراستح وم 5 ةيطشءادرج لك مهلعانن# |

 ا لاق ٌقَرفَدم مضلاب نايك امرة نينا ملاذ هعالز مابه لاهو ءانملانارطقنئثااو ٌْ

 ظ بيذو ار عاشلا |

 ' لباودغب ةعدهيلع تداجو * ابصلا هنشم تءزعز نانشعامج ْ

 ْ (ب اكواضبأ ةنشل ا ىهو قالا ةير ةلاّنشلاو اضيأ ةناشرصموأ ةيرق نمرظقي ىذلاءاملاو | د

 ةغيانلا لامن انشلابىل عقعقي ال لثملا فون انشلا عجم او ةريغصأ ا

 نشب هيلجر نيب عقعشي » شدق أى لانو نمكن 97 |

 صوحالا لاق ن ءانشلا ىفةغل ضغبلا فلاي نانشلاو |
 ادئفو نائشلاو د همضمالناو #4 ىهتشتودلئامالا سعلاامو ظ

 لاه مرهلا فن ءناسنالا دلج ىف نيدبلاو عشتلاننسدلاو تلج تتفرج يجب
 نئشتلاو دا اراروقادنع ٠ نثحالا فنظثلاكىدوعحاعثاو ةدر ظ

 نب ىهفأنبَنشوهو سيقلادسبع نم ”ىّنشو قلم سيلو نْشتو سدي داخل ناشنوردعونأ |
 ىو "ىشلاروءالام نم رازثنبةعسر نبدسأ نب "هلي دج ْنن ”ىبعد نب ىصفأ نب س:ةلادمع | ا

 لوةفنو:ثلاو نيمسالو لوزهعسل ىذا |لنالا نمنو_:كاو هقيط نش فاو لثملا |

 قارنا ةنثنكلاولا زهلاو نمسلاب فض وبال هال عاملا وه « نونثلا ئذلا »حام رطلا |

 ليللاهلاف لزه ل برلاّن#_ثتساو « مزخأ نماهفرعاةنثنش هب زحارلا لاق ةعسافااو |
 ديسالوقو حباقملاو بياعملانياشملاو هنيشي هلاش لاسقينيزلا فالخنيشلا (نيش) | ْ
 بوح نايذعءازمسلا دوب 0 ةشءلكدسلا حاتم نيشي 1

 نيشلاو طوطغنا كإباهون اشم اكتف ضرال !ىلعمهنسقب نوطخكو نورخافت مهنأ ديرب

 مدئلا فورح نم فرح |
 فورعم نملك اموأ د يدسهلانم تصلي - يمال م( (داسارض | ١

 موثاك نيورع لاف تففك ىنععاندص نيصن | ١
 انمملااهارحم سائلا ناكو ه«« ورع خأانعساكلا تنص (
 الولحأ هللاةدو نيص دق ل قام برضْم فكل ىف نيبعكلاصاسقملا ىوساذاو | أ

 ةتارتمعأ تانممتنصو تلصأموقلا مو تنس ( نص ]ل فوز د وامل نيست |

 | هنن لاقي ميظعلا سعلا ندعلاواهطسور اذا ن ندكوورع ىأح نءحومر ىأ نود ةقانو |
 | نارلا لاه رخ آلا ىلعامهدس أن رضي ن ان امهو تدسط ندحلاو هيفأش هتطعأ اذا |
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 (نغت» «(نتلالسن)و مرق

 ْ لاقي ةطبار ىأ لدلعا «ةنض* ذليلابو هن الم لماناب دلبلا تنصهذون ىدهشملا كلفلا ف ىلاعث |
 ريبكلا ةنصنلا كاذكو ةوادهلاءانصشلاو مهؤ كيو مهلشيو مهدرطيى اندم نمت |

 يا "ىذا ةنالقى نأ لوق هنمو ٠اكلا ًامبت أ ”ىبضلا ع ندثأو ن-اثمتدعر |
 ناصئانتمه دقو فو.تلااوأس هذاو ف هوفالا فتلاو لدنلاتراعذا

 [|| اولاهت انعرو هت أن ع غتساو ءانرق علطو ىوقانو دش ندب لازغلا ندش (ندش
 |اهدلون دثاذان دشم ىهفةسظااتةدشأو ةسظا اداووهذنذاشا | اودرفأ اذاف ره ا ندد

 | را فوللان هتابداشلاو 0

 ىشعالا لاو ضرالا نماظاغلا كد ردلاءنزمشلا 6 دزش )ل نوبل

 نرش ىذ هموهءنمضرالان ها هر 1

 |[ رج نب !لاقو بناكاو مجالا بذطلا لام نزمشلاو
 "0 انزح نرش نءنيمرالف « انماب دق لز املا تءلالأ ا

 | اقريغو ةموصلتا ف ههبصتنا ىأ هن هزمشو هسناج ىأعف عفو يرش "ىلع ىلانأاملاشبو

 |لبحا اوه لل لنا لاق لبحلا نطشلا (( ن امش) هببعلي ب عكلأ نزشلاوءابعالانزشلاو
 د ([ناطشأف تاطمسشهل "اك لاذ ئحال سرت 0 ىلا رعأف درو ناطشالا عجلاو لدوطلا

 ةنطثتنكنلا نبا هدسدأ ةئطش أو دعب هسدعن طدو نطشل انهن ددفاد !هنطس | ةنطيو

 لاف“ ةدسعبنوامث ىونورعقلا ةدسردب نوطشريو ههبو ة#.: نع هفلاخاذ اناث نشب

 نيهزامداؤفلاو تنانق هه نول ىون كلتءداع- تأت ةغبانلا

 . ريزجلاف# ناطظءش باودلاوّنلاو الا نمد زخم تاعلكو فورعم ناطمشلاو
 اا ينك د اى نو . لزغنمناطمشاا ىوع ديمانأ

 . هتقان فضي رعاشا | لاقو ان اطسش ةيحلا ىهست ب رعلاو

 ف رفق عورخ ىذب ناطر عمعت « هن اك ىرضح ىنئمبعال:

 ْ اس ,رعلا نمهضءاؤقلا لاه نيطاثلا سور هناك اهءلط ىلا ءتهلوقو
 ضليت ردلا نأ قانلاو قلابة فوصو ءاسنال نيطاشلا سر بهيقىفاهعلط بسن

 ْ سي قيففاسننلا انننعل |!سور عسي ميبق ترن هنا ثااثلاو هاجولا عبق فر ءلاو دوهوان طم ت تالا

ْ 

 ذاق اجيلغز ادني كانتا فيتم ا ةيلصأ هنون ناطمسشلاو

 ا .لالعال او نصمسلا ىف قلب مث -* هاكع ءاصعنطاشاسعأ

 ]|| هةلعج ناو هتفرمص للا نطمشت مهاوق نمالانع 6 .ه.ةاعسنافةدئاز انما اضيألاقيو

 : ا | اذاسأرلاَناءثسووفان انشا هرعشناعشا نعش نالعو هنال هقرمصت لطشت نم

 ظ هدنةكو لقاعلا سيكا نيكستلانن ةثلاىومالا ن هش ثهث أس ارلار'ان"ناك

 ١ : لاقز نوفدو نف اثانأف كتسع رخو عهبلاترطت اذا انو ف رسكللاهنفشأ

 ْ |قرطنوهو ىععتقئشو هملا تنفش تمكسلا نبا دو .ءلاوهو .٠ نوفش بق :يمراذ>-

 ًاوانتم بعتلاكىثلاىلا ار ارطانودن رطناسالا عقر, تأوهدسعو لاهو نضضارتعا

 إ ١ البارك ذب ىاطقللد كن أو هل هزاكلاك
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 ا ا 1 حج دع

 اداو



 16 3 (ندم) * 5 (نونلابا) 0

 تاكأ أالوءامءأاو دل . تاثلار رارش عونربنيدرع » تالعسلا هتلاقي. 11 ٠١

 لاس نذل لدكتور. اقام ءاتلا لع نم نرعلا نمو لاق س اك الاو سانلادبربأ]]

 اكةقا ةرسب نب ,رمضغا ه اكملا انت نعاملاطو 5 اكيصعاملا طريب را نين أ

 هل اوقو به ثالثو د دوهو همعش نه ةبعش نودي ربةنيس نسال نلف مهل وقود يعسوتأ لاق | | ٍ

 نمل كنا لاق هنالن اسناانمانعمةمركع لافو وسلا لئاوأ ق م_توولا هلوتك سيىلانعت
 دزط كاز كح ورم وهو« انيسىلا فض روطوهو مأث اان لج ءانيسروطو نيلسرملا |

 جفا انيسوءايسروط ىرقو لاق ةئينسا متدحاو رمش نسا شفخالا لاه نينيسأ| |

 ىس ل هنالوكلا ق:ىدر رسسكلاو لاه ءال_ف ىلع ىهنال اوهنلا ىف دوج خفلاو رسكلاو |
 *ىل_ءوبأ لاق واي.عأ هلعت نأالا فورمهمريغلوالار اراك رعلاةينباىف |
 ةعقملإ هما لعج هنالفرصي لاما ظ

 َندسفالىأ منش ةننأشاللاقي لال او مالا نأشلا «(نأن) 14 نيسشسل ننزل :
 عومدلا» اموات سا ئابخل صاوم انو ةئادس هكتار هصأ 3

 لاقيو نيذمعلا يلا مث نيج اهلا ىلا س :١ ألا نمنار دن ناف ريعان اتلاتيكسلا بلاغا ٍ ا

 هلثرتك أ ملى أ هنأ ت'أشامو هددق تدصق هن ب تشب صال 3 ْ ١

 ند لجرو تظاغو تندخ ىأرسكسحلا,هفكت ئةو دصم كن «رصتلانخشلا 4( ظ
 سقلاو عا لاه وذعلاكلذكو 8ع ب مباصالا

 1 لدا كيواموأ ىط عيراسأ ل هي 1ك نو ستنزب وعلا»

 ثدح ةحاملاك بركاء نشل اديزوبأ «(نمثإ كوشلا لك أع ننلبالازفاجس تناك 2
 ظ يارا لا تناك
 ْ دئسسلا دالي ىلزكتو 5 دم نصت ن انش ل 35 ىدبأ اوف كلى ديأس فا ٍ ْ

 لاقونوحثعجلاوأ ا
 اهتوصت تش سفنلاو هيا .« تقالاورشولا نمأتساىتسكتركذ. ١

 نحشدقو ناصشأ ع هحلاونزيللا نوشااوكتسسحاذاانصن قنصشتة جالا قنصشدقو ||| :

 :دداو نكس تلانن ا زحأ ىأاضي أ هسنصتو هرب غهنصتأو ندئاش وهفرسكتتإاب ١

 .ةنخاشلاو ضع ىف هضع لح ديون وصشوذثيدلا لاقيواوةرظ نهوةيدوالا نود أ ا

 ! : لاقو رحشلاةريثكحتدوأ ىهو نجا اوشلاةدحاو |[ ٍ

 ملسلاو ءأف رطااونجاوشلا ملط 9 مهبل موقلا" ىدعش 00 1

 ماب ةلنمديز ني دعسنبب بعكني فوع ني دواطعب ةنموهو لدبر مدارسكلاي: تعتد |

 ا ١ رعاشملا لاف []

 لشن مالو دجأ مراد نم «ء عديل ةنهث نينا وفصس برك

 هيأ ركفأم 3 رةنصمو محر ةنش هند دو ىد لاقي ودكدشأ ارصشلاق وربع ةنصشلاو ةنصشلاو | وأ

 ا |

 ا
 ا ٍإ

 : هيارقا ماي ىئ هدنوحرلان ء ةقت شم محرلا ىأ هللا نمش كلم -رلا ثءد_1افو ”هك.ةشم

 ١ هللا لاهاهت الم ةنمة سلا تنص »2, قورءلاكامتشاك ةكبتشم لجوء هللا نم |
/ ٍ _-_- : 

 2 حادع تن

 أ 1

 ا

||! 
 ا



1 

 ْ اومسح روما لاف هن واع او نم أن الذ ةغي ذح نب نصح ىلعو مكملع ب تعدق ىلا غلا نصح 3 ْ
 | ةقرلاو لاهو هترودص هجولا ةئسو .نتنملاريغتملان ويحمل ان او نك لاى هولسرأ اذا للاملا |
 |0000 بدنالولاخا يسب ءالم 8 ةفرقمريغهجوةتساليرت ا

 ةيواعم نيدي أ حنو سلمملانوتسملاو هتروص اذا انسمنسأ هتنتسدقوروصملانونسملاو
 ْ لاه لاف لاقاموةيو اعملاقت نبا, بيش ناس نب نعجرلا دنيع ك والا هبال لاق

 ظ نونكمرهوج نم تزيم صاّوغلاةْولْؤا لم ءارهز ىه
 لوقي هناديزبلاقف قدص ير اهم لاقت

 نود مراكملا نمءانس ف * اهدم لاه سناماذاو
 )ا هلوقنيأن لاه قدصلاق

 نوئدم ع رصف ى٠ةءاربكس ملا ةقلا ىلا مترتصاخ
 | سرفلا"نّساو لؤط ههسوو هنأ ق ناك اذا هحولا نو.سمل جرو بدك ةيوا.عملاقف
 | ةقاثلاّن اسي لءفلاو كاّسسا عع ل جرلانتساو ىرقلا تح لاصفلا تنتسالثملا فو صْأ
 أرخّنملاو هتددح أن كسلا تننمواهدفسلاهخ قنتى-اهدرطاذاانانسوةنآسمألا

 | ضيضلا"ىلصلاناندلا يفصك ه شقي |ففصي سول او ما لاق لثمن ائسلاو هيددت
 نونسلاو هتككح ا ذاروطا نم طقام نمنسلاو ةذسأ هعجو عرلا نانسا ضيأ نان_لاو
 | نانقأو نق ثمة دسأ ىلءنانسسالا عمت نأ زو ونائسالا دحاو ّنسلاو هب امسي م
 | ىرملانمانهونكمأ ىأ اهتنسأ نك رلا اوطءأف بصللا ف ترفاساذاثيدحلا فو ةنقأوأ

 ىأ لسان كنتآالمهاوقو رمعلا نع ن داابربعي دقو ثنؤتاسجنال ةنينس نسل اريغصتو
 .ةيدلا ف تذخأ ليافصو فرءاشلالوق وادب نسل طقبال ل.ل اّنالا دبأ

 | نمةنسو ' اديأ"نئوهذ طق ة.انهل تبنتال ىظلاو هلال ىقايىذااوه ثلا الن اذن ىه ىأ | 00 عئابتيواسوأ ليت انسه اهلئمرأ بنان اكتءاخ
 أاهنعأو كتظق فّر-و انمسو كلق نس لطأ لاقي هسنم ىربلا عسضوم ملا نسو ىلارعالا | نياوورع ىلأ نع ضرال ||. مرا:7ىتل!ةذيدملا ىعو دكا اضدأ ةنسلاو هنم صنم 1
 ىشعالا لاق ةئماثلا ة:لا ىف كلذو تبن ىأةقانلا سي دسنسأو ربكلج رلاّنسأو

 نأ دقاهل سب دسلا تس نيعللا ىف تطر امم
 ةئئث كااو نتسد_تاولارهظا ار اقف فورحوةلامل سور نسانسلا وانتي ىأهتلا اهنسأو
 ا ىلعهتدص نارا |تننسو ضرالا هح و ىلع لدط سن ةعفت ص لأم ءر نشهو نتاذبلاةددحاو

 ١ كلذكو هيلعامصاذاانساهتسي عردلا هيلع نسوة: لاك راص ي-الهسامص ضرالا هدو |
 |نيسلا ( نيس ءاتفالا ف الش لبالا نمّنا لاو اديد.ش اريسا-عترس ةقانلا تننسو ةمعملا || ني ثلا. هتلق بدلا هثقرفا ذاف قد رفترمغ نمالاسرا هتلسرأ اذا ىو ىلعءابملا تننس
 | لعفي-لوق:لابقتسالل لعمل صلت دقو تاداءزلا فورح نم ىهو مهلا فورح نم فرح
 دشن أو ءان نمسا ١لءد نمت رعأ ١نمديز وأ نأ ناوءاسمأ لولخلا امعزو



 منيع : : .(نس)» « (نونلا بان م

 | | نمكل زاولاهمناو اين ونيك ءونيك أ اسم موقو ةريقفلاب اسهل ى الاول امهفا

 ا نم س أراد ةم فاكتلا 001 ءاهلا لوخد لبجال تانيكسثانالل لبق ثدح |

 قولا هافملاق اهشتكن نعطو « هناكسنع ماهل ليزي برعضت لاقى زعلا |
 ٌْ لاقيو مكنكاءو مكعضاوم ىلع ىأةرجههلا تعطقن اد ةذ كتاكس ىلعاو دَقَتسا تي دس! ىفو |

 | ثنؤيورك ذيفورعمنيكسلاو ءا ارغلا نعمه مات بسا ىلع ى أ مهتاخكسس ىلع ساس:لااضيأ | :
 : بووذوبأ لاهو ريك ذتلاهيلعبااغلاوأ !ِ

 ُ . هان واللا ليكي كلدق « ويم ْ

 ٍ | ىوتبي لاجفمد لصف“ هلا لب انناواسز يكسو نكست ارملاد ىلع فر مف |" ١

 إ
| 

 أتادبعو 101 سمو و ني 0 1
 هل ىزعمرك ذو سي ةلاو سما لاق تارهظوروظد |

 "هويت ئجورمالب اند * ةنعبو ادع أ يتيما

 ريو هنو وسم ةو ع هأ ع تبحر ارصاوفاوخرانتلا يع ا

 د ف رمل فرم ؟مسلا + هيلحب ناونفرصلا# نا ددسن

 | بهو نآ نوب 4 و اسما 0 ا

 رحارلا لوقو نمسا

 ةلمم مغ ف وزب مذ # اياب ا

 رعاشلا ىلا ديذشتلابىفاهملا_ةيالورءاط ىنامدلاو .نمسلا ن مال نمسأ | نم نوب ىأ
 عفو نيسلأأ مضر ةينمسلاو تاييلا.م- عمم اوةان ىسةدج اولا هريقالا يف اه« نم سقت بف ا

 لا (ننم]) رابخالابلعلا عوقوركتتو ممانتلاب لوقت مانصالا ةددع نم ةقرف ملا

 ىلدعىأ كانغ و كذدس ىلع ض٠ ١لامقيو داو نيس ىلءنالف ماة:سا لابي ةقي يطلا :

 قدرطلا ناس نعو ههجو نإ ع ىأأ لربما نيس نع نو ههجو دربال ننس ل, لنا نمءاجوكوحو ألا

 فاد2ال ةدحاو َه ا رط ىلع ءاج اذان اناس شب رات اجو تايغل ب الث هاةيسو هندسو | 1

 "يلذولا لاه .ةريسا !ةةبلاوأ
 اهريسي نم ة:سضارلوأف , » اه رم ٍتنأ ةنس نم نعزجت الذ ا

 مايقتلاو اهتيعر نسحألا ذاهب الجولان َن-تيكسلاْنبا.ةليردملارق نميرضاضيأ ةنسلاو |
 ةغبانلا لاق اهلّمصه ناك داسهيلع |

 بورةمرمغاناجاوأ اًيفاوماع 5 دعاس جراسا

 ب .«دو صرق ىد عما نس 35 معز ”رءومبنعموءقاح تاَض



 . ه(نكس)» ٠ (نيسلالصف)# ميك

 نانفزلا لاه جداوهلا لو دس ىهو لا دسالا فةةلنادالاو مالسالا |

 ناوبىذوةنماعلاوط .« ناعطظالا نم ترك ذئاذام 8

 تاودرأو ضاج عناب « نادسنالا نقاءامم اك ْ

 | هنال بّرعمرمسكل اء نيجرمسلا 6 نم) هل_سرأ 1ذاركسلاندسو هبوث لح لانددوأ
 | ةياصأنونلاو ةفورعةناوطسالا (نطس ) نق رسلاشيو عملا نيلعف مالكلا ف رجا

 | اذهوةناواءذوه لوقي ريفخالا ناكو ةنطمنيطاسأ لاشي هنالةناو-أ لدم ةلاوءفاودو

 |نوكيداكحيالاذهو نونلاو فلالا نان دئازاسمبنجىلاو:دئازو اولا نوكتنأ بجو
 لجو نيعافأ مالكلا ىف سبا هنالنيطاسأ ىلغ عجبا كلذكت اكولو ةنالعف أو ه موق لاو
 [ةب رقمشلاننعسلا 0 نعس ال « اقنعأاناوطسأ نمير لاهو عفت م يأن اوطسأ
 [مغطق راسهلوغامذذأ رااتاعجا.ءروولالاكا ميسا عرو امد شو اهفصأ نم عطقت

 نفسلا . نس )) ئث ىأ فلاب ةنعمالو ةنعس هلام مهاوقو ةخصغو نصغ لم ةنعس عجلاو

 را كنا لوتي « نف_ءلاوةارباا كفكى تنأو ٠ لاه لدم نذل اوئ لاهي تدفنأم

 ا نفسااةعتاارهظف وذاك ه٠ ادرتاكءاناتملحرلا فوغ . ةمرلاوذلاقوأ

 | تاةسو فو#لا متاوق ىلع لع جيسانقاادواك ندخأ دلح اضيأ نذسلاو صقثت ىندد
 | سدقأاو الاه هنريشقانةسوشلا|

 قزلملكاهزالهشمبرتلاىرت « هنطبضرالانفدياضةءاشل 2 |
 أهحونعبا رثلا عب او ةدمم هرقل .بصاأدا اريالثل ضرالا ىلءاذما:ءءاساسغاو ٌ

 [هتافءواهحا ص نافبلاو ةنورعم ةنيفسلاو ةئفاس ةداولاحانرلا نذاو لاو ضرالا ْ

 اا يناكتل اف دم لمعف ةنيةسدي رد نبا لاه نسق عج نيف سلاو ىنكياهبوئاممتاس تنإ |
 تيك هريغءنكسو تيثو رعت انوكسى لا نكس.( نكس ) هرم: ىأ ءامأا نست
 | نأ ىتكسسلا هئم مسالاو ىريغا هتنكسأو فرادتنكسو . راقولاو عادولا ةةبكسسلاو
 َر ردك, نكسمو ةةيفسلا بنذاضبأ ناكسااو نالف ناكس مهو باّدعالا نم مسا ىتعلا |

 |نولوقي ز .غالهأو تمااو لزنلاانضيأ نك_ملاو ةفوكلا ضرأ نم عضومفاكنا|
 'ك ةمرلاوذ لاك رادلا لدأ نك_لاو عتفاان نكسم

 ١ ١ لددتملا فاضت لاورادلا نع 5 اول نيذلا نكسلا مركامف

 ْ زحارلا لاق رالي رتأابنكسلاو نكسلا عيشتلةنامرلاّنا ىتح شي دا فو

 ا هلظمىف دؤوب نكسو .« هلو لباداوسيملا « هلب عبدو لكلا اهألأ 1
 | فاكلا مزح هوقي ”ىبعدالا ناكو نكسبلانبانالذو هلا تاكسسام لك اًضبأ نكسلاو ْ

 | نوكي دقوري_ةفلنيكسملاو :ىنابذلا ةسفيانلارعش ىف برعلا نم "ىحار صم نب حسو سو |
 | ةهردلانملدنتو عر دةاولاف اك نكستو لبجرلا نكست لاي فءضلاو ةلذلا ىف_همب
 ْ ناكسس و لغو عشت ل .لّدنتو عردتو نكست هسابق رداثوهو لعذتىل_ءليدنلاو |
 ْ | لبهقارال لاف تنأريفأ ىنارعال تلقو لاه زيةفلا نمالاس دم أ نيكسسلا لشي سوأ

 | ىلا دال ىذلا نيك لاامتاو ناتمقالاو ةمال اهدرتىذملا ننك ملا سيا ثي دلل ىو نيكسم

 الو



 عملا «(ن دس : ه (نوذلا بانر«

 الباف لوقت اك'ت طوخ اذا نير مؤزانعيخ هفربخم لشن نيرزع ناذ زمربغصتو نا نم كلَ

 ءانلا تنكس تأ . نئالءأو هلم فن : راوامانعب ضزالا تن زألاسقنو نيداسصر نيا أ

 3 لد,ءنيارعاشلالؤقو' هادقالا مسن ك لالا تاتا ىازلا ف تمتدأو |

 هفراع هد روعأ نزلا لئامكيدكن "اك »« ةعست كذا لدن قع نشب( |

 أدان ةنتسأةد_-اولاةنلايلارصشلالوضأ نتسالا دسعو:أ 5 ) يشل نضل

 امزلال مت ئداوغلاءامالال ثم حج "هلفاسأ دوس نس نعد ' '' ةغانلا|

 نيك برضو هسح ىأ هئصسن هنصمدةور دصم ا فلاي ن لاو دخلا نعسلا ( نمتسالا

 لبقمن الاف دفع ْ

 ان.صمللاطرالا د, تصاونأت ريض حرءنعءماهلانووريضيةل>رو ْ

 ةددسعول لاه مهني واو دوام معهللاىذرزسابعنبالاقر اهفلا باكهيق عضوم نيكو |

 نكسيدقو ةْمهلا كير أي ةزدسلا ( نك“ ]لس هلا نم قسمان كسلا نمل. هفو* |

 ءارفل تاكو ءانكسلا نسا هنا لاق.و ءانصسلا كلذكو مهتنصمنسحم وق ءالؤع لاق | ظ
 لاكو ءريغكي ردن انامهلوةب ,اذدأ ممم ودعوت أ لاه كيركاانءادأئلاو»انصتلا لوي

 تنضمت 3و ةكانكأو رع اعمل انسجة ماما وقلغاف ل تاك ا امنا ناسيكيبا ْ

 ىلا ةنصسملاو هنرسكر طاب د متورطنلا ةةح ةنصص سرفو ةنبح ماض تار لالا |

 | اضي أن طسو فلاب ءريغو ءاملا نضسو راما قلاب نذطسلا ((نذح ةراخلاا هب يسكت

 ٠ دلل وق ىوربوام يف هنو مضلان|
 اهمالظع' *فخو تةذءاذا قد ههق وذ دو ماعئلاد رطامءور

 ا ص رم لم نوط“ و نسم ءام”ىا رعالانبا لاه قمع هناضماوءاملا نست و مضلا 0

 ا ورمعلدةنأو 00

 ا انضماهطلاخءام ا اماذا 95 ام صان اك ةءشعشدم

 شنلو مظلات بءاعف ىلعني_اطسامو يش ةدتمدلق نلوم لاه ...لوقااو لاق

 هلو هناك اتطتو لحال ءوو ار رونا. اكردق ةنطاحلاو ريغ برعلا مالكف |

 عر ماهدا - ةرارح لتْذد ىهو كدر همها ةنطس ىسفنىف دال ىناو هناندمو ةنصمأ |

 قاسم نؤسأو نيعلا نيم وهذ ةرمسكلاب هديع تن“ دقوا 'ر5ضشن نيعلاةنكتو | ْ

 رحارلا لاف نسي ام ق رمل نمنوددلاو هاكبأ ظ

 ديم هلامامحرملاو 3 ديصعلاو نوصَسلا بع د

 | ناو "1 |قوفو ةقرلا فةداصعلا نود قمقدلان ءذضت ماعط ةثيضنلاو ىقحكوربو أ

 ريسعل سد ”رقت تاكو لاملا ف غور هلا ءالءورغتدلا 3 ةّسفنلاو :تضنلا نولكأ ٍ

 ةللعهنأ ثيدلاىفو فاف1ل!نيخاستلاو سدا دمع ةغلب ةنطعتمةاكتمنيضسلاوام مب
 0 والو نيحاسنلاوذو ثلا ىلءاوصسعن أمهم ماللا |
 | آدسوات دس مضلاءن دس ندس دقو ةندسلا عجلا وماة_صالاتسب و ةيعكلا مداخن دا ما[

 ظ | منهل وأسو هيلعدقنا ىلص"ى 1ع رقت ةيلغاذلا رادلا دع بلا ١ ”اوالاق ةلاددلا ثناكر |
 جب سس جيس يسبب + جس جس يي

 ىف اع 1 8 ١
 ةميعا ةعسم
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 | ةورمتكتالايره املا رهعلاثم ةينبزمهضعب لاهو نباذم شعب لاقد 5

 |ءالا ديم هنن زهمذ لجرو ديدا.معو لس انأ لثم هظفا ل رالا عهبانم

 ٍ برشملا نب راوس لاق هبناج نام ىأ ةنوبزو ذلجروربك' ىأ
 || نادت سوشأتانوبزو * ىلاع قيسخ نع مدل يندب :

 1 لأ نانزو رهقلا امهلزن برءلا انرقامسهو نارين ناكوك ناسنان زااواهانرقبرقعلا امنامزو

 1 أ وغنمةفزاجم عسب هنال كلذ نع ىبنورقلا,لضفلا سؤ رف بطرلا عب ةئباز او لجر مسا

 ا | فيرطاو ىغلل نوبزلاامأو ةجزللا ى ءانرسسف دق ةنسزلاو اءارعلا ف صخرو نزوالو لك

 ظ ىلءنزتلاةيو لثمن حزتوأط أانسز نحزب نحت نحز ةيدايلا ل هأ مالكزم مسد

 ظ |زجارلا لاق مركلا لاةيورجلا كب رخلا نوجد 1( نجد )تمار يصلان ا

 و .لمم نوجرز ىلاود»ام #0 لواعملاءانريا انت اك |

 ١ نشينإل رح خبصر»" ىرذا لاقتو بهذلا نؤل ىأ هير ءمةسسداف ى هو ”ىمممالا لاق (|

 | دقو صقزرا هلا نين ةداومةلكدغ همعدم* نذرر دقو بر ءم”ىسرافنيفرزلاو نيذرزلا 3

 || | انالف تنتزأو ةتلساداانقزهنقزأ لما تنقز نقر ديدشلاا ن نفيزلالاقيو نفي نذ ||

 ( عأ نب الاه .هتاعىأ كب 10 (نكذ 0+ ىلءهننعأ ْ

 : 1 اونكز ىذلا لثم ىلءمهنم نك لد . ادبأ مهدو ىلق عجا ناو تحاص|)

 | سدلو مهلعدهمشى أك ل زلاشب هبهتلازب ,كزتلا ”ىبمصالا تس
 |[ | لجرهنم لا ةيالو «انتظ ىأان اص ه تنكر زلاش نابل او زم 2 كااضدأ كير هاب ن نكز زااو

 0 ظ ةماعلا ت نكن اوهتنك زأدقو ”ىّرملاَد ب وانعم نب ساءاودو ع

 || نمزلا نميز هك زى هتموف ًاوداناهت اعأ ىنععأش هتتكز أل است اناوه,تعلوأدق

 ]|| ديرتنيمزلا تاذدت: :,قاو نمزأو ةنمنأو نامزأ ىلعع هيو هريثكو تقؤلا لقا م هانامولاو
 1 ةنءازه هتلماع” داسكلا ماوعءالا نيب ىأ وعلا تاذهنشالامقباكتاول جا ارتدالدب

 ||| نيب ىلتيم أن ءز لرد تاماودحلا و ةقاكنامز اورهشلا نمةرهاشم لاقي اكنمزلا نم
 | بعص ن هءاكعنب ة رهن هقلا يت نب نامزوهوركب نم" ىعوب أى از ارمس 5, نامزو ةنامزلا |

 ا اذكبتزيوهو هبهنم تا ئذب هتننزأ نر ”ىئامزلا دنغلا مهنمو لئاونب ركب "ىلع |

 ْ ال_غاهلثم تءقالفءزج 2 انذكا اهبتئلزأ تنكنا لاف

 1 خئتلكو ملا نوزلا( نوز ]ل درغلا ةرنكةنزوبأو هم عت اذ اهنطأ ل ثمهالاب هنزأ لاقرو

 ا ربرح لاق ديعتو ةهلا هنودض»

 نوزلاةعبب ىف ذبارلا شم ههعركا”ىشولارقنلااهبىش
 . ]| بعتاوزلاوريس#لا ىزنوزلاو ةنوزةًارخاو ريصق ىأ ديدشتلا َّنوز لجرو روزلا ل هودو
 ْ ديعلا مزيةنب زلاموبو هءنيزعيامةطرزلا ب ذالزم عدو هلم مضل, ناوزلاو ريلا طااخ
 ' * نوءملالاه عع همي زو هنازو نيشاا ضن ني لابإ

 انلاهتزأك امنمعل ىزذ .٠ ىوهأا كل قءاترمصذا "برانف

 نب ؛ زلانمل.ءةفاوعو ىسهعنادزاو ني زو نب نع مانعا و رهاشلا ذذقم أني زم لجرو

 ظ درا وأدب اهتةدل ىازلا ق فاول ءاهجرخخنالاملانلانأال
 ا

 ا مح سس سس

 ا
 تنبأ
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 لب لئم ناهر عبباو فورعمنعرلا ( نهرا ذام تو هتفصولاةفاضالا لتي :
 لعق عمجال هنآل ةمممق ىهو سدخالا لاق ءاهلا مضي نهرءالعأا نب ورعوبأ لاقو لانحو

 نابعرللاعجج نهر نوكيدقو لاك فقنو فقس ئولو قي مهنأ رك ذو لاق اذاّشألملقالا لذ ىلع

 ظ تذهر هنم لود: شرفو شارف ل ثم نهر ىلع ناد عم مم ناهر ىلء نهر عم هناك
 ةىلولا 1! مامهنببهقتا دم علاق ىنهعئشا ا هتنهرأو ئذلا هتنهرونالف دئعءوثلا

 اكلاممهتندر وت و *« مهر رفاظأ تنثخالف

 هاوردناق "ىتءكالاالا هتنهرأو هستنهر زوج نأ ىلعمجندرأ ىلع سواك ةاورلا ساه: لاق

 رهو ههحو كصأو تق مهل ودب هممدشو ضام للف ىلع ء لثة م لعب فانع هنأ ىلك م.تهرأو

 | ههجواك اص تق ىب#ءم ىلع لالا لءةالالا- كل صأ ل« دف لاحو اوواولا نال نسح سه ذم
 | هتنهرلا.ةيامناو ئذلاتنهرأ لاس ةءال هنال ن نغرلاقذ رط نم كنعد نوتات ا

 | لاهو سانلاو ل: الا نملوزوملا نغارلاو بالا نهارلاو تننو ماد ىأئشل!نءرو
 0 نمل ايف لاجرلا داموالز ثا نهز دقالخ ىمسج ىرئاما :

 دشنأو' ةصاخ# دفنا موخرات ة فاننا قانا

 ان ماو اهمأ تفلسأ عاف تنهرأ ثءكسلانبا لاهو هريناندلا اهبف تنهر أ ةيدمع | أ

 ٌْ هترطاخة نها صاذك ىلءانالثتذهازو ةلمهر ىثا .الار نهرو نوه م ئشلاو نرلادَْأي | ا
 | ىأانعر'ئذلا نهرو نئادرلا ةدحاو مه رلاو ارطش همهترطتأاناهر!ىداو هب تاهرأو

 ريط نداه را( ند» 2( نهار ماعطوشو مول هدأ بارنشلاو ماعطلا مسا تاهر أو ماد
 وهو سدأ هنا الاةر هلا مشير ”اطهن دهراو ندهرلاو نددردح اولاريفايسغلا لاش أ دك

 انداهرندصي نادإو ىرذت « هناكىت-لرةلاءاننرذت لاقو ةرملانمربك أ
 وب ألاف بلغ ىأ انوي دو نسر د ني ري هسينذ هباق ىلءنار لاقي سندلاو عسباتلا ني رلا( نيد )|

 ديس 4 لاك باغاك أنو. ؟ياوناك ام موب ولق ىلعنار لب الكم ا«آةوق ىف :ديسع ١

 إ

 كءلءناروكن ارركيناردقنك ءاغاملكد عون ألاهو باقلاداو سن ىتس بن ألا ىلعأ]|
 نم ىضر دق ةنم وج عفر سأ عفيسالاّْ 0 الاقف بطخ ها هع هللا ىذر رع ثد دس ىفو

 نيدلايدي زون لاه هيب ,ردق عصف اضر همناّداف حاملا سلات, نأبهتامأو هيد
 ريغ تاارد نيعلا ىف ساغنانارو هب 4لبقالو هنم حو ركنا عنمط مزال ىف عقوا ذا لجرلاب 1
 تئخ ىأ انيررناي رت هسسف: تتارو هب عطقنا ىأ هينيدى "ىنارعالا ”ىناةلا لاهو ه:ءلغ هلع

 نون . ص مهو مهتيشام تكل هىأ موقلا نارأوتثغو ظ
 | ىذلاناقزلاو ”ىيص لة نالوزيدقل اوهوزمولا دسك( نأن ) 0 الا لميسص) 0 ظ
 ع رضاذاة قاس ١١تني زو عفدلا نب زلا سر ْريلا طلاخح |

 ظ املاح برضت قلما ةئيسنويز ةقانو ديلاب طيذلاو لجل, ضكر لاو تاسنغثلاءنب زق | : -

 أطرمشلا برعلاد_:ةيئابزلاو مهعفدتو مهمدسهتىآ سال! نيزتنوينب رحو هعق دنوأ
 *”ىنانزمه دساو ءهدعب لاش ةخالا لاق اهباارانلا لهأم نعفدإ كس الا ضعب كل ذب ىعسد | ٍ

4 
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 » (نورإ« «(:ارا لسفر م

 ٠ انطوىلءانعرلاةرمصءلا تناك ام ه 20 بولاو وزع ذم ءنبادؤل ْ

 ةوبقو لوقل اىلاءاغصالا نغرلا 06 نغد ) هنراكل ترطذمل اوه ءرالا س للا لاشيوأ |

 ىأ لصااىلانغرلابقيو هيفهعمطتال ىا كلذىفهل”نئءرتالءارفلا لاه هلثمناعرالاو |

 ةغالا لاق ماللاب<ل قر لصالاو بأ دإ!لب وطن وذلادب دشن ندر سرف :4( نند) نكر |
 7س نيدأ برسلا بحد 8 سدج قرع: !اوفلدم هو ”ىناسذلب

 ا نس رلاد 2 لا ومس ثيالاك ب رع لك
 000 َنأء-طانزو ىلءاناستذرا لجرلاَنأنرأو انونماللا لود ”لفردارأ

 | قيلموهو ةسيغافرو ةعسىكأش دعلان م .:هار قوهلاةي 6 نوهنر يضعنا

 |لاي ”انحاناعرلادنوقرلا« ن ةر مزايا زيبكلا ١ متراصافاو ءرخآف فأي ا

 | باس هيف عقبال جب هنأ يرام دحام

 لامك ا امهمةانوكر نكريرسكلابهنلا رك ٍديز ولأ كو مضلاب نكربهيلا نكر «(نك)

 ْ فلاي نكزي نكر ورعونأ ىامامأو اواطظنيدلاىلا اونك رئالو ىلاعت هللا لاف نكسو هملا

 | ىأدي دثنكدىلا ىوأب وهو ىوقالا «ناجءئشلا نكرو نيمغلل نهب عجبا ىلءوهامناق اه يف

 | ةقانو ناكرالاوذ هن اك ميظعلا عورمضا | نم خ رملاو ةيلاع ناكر ةيعكد ليسو 3 ةهنموزع

 | نيكرل جرو ”ىعصالا ءبابثلا ايف لغت ىلا ةناجالا ميا رالارتسكب نكرملا و عرمذلا ةذكسم

 هنأ ما قلط ىذااوهو دك. لهأن للبر مسا ةناكو معان ؟ردقو ةناكرلانيبروقو ىأ

 ةدحاولا فورعمن املا( نمر ]) ثالثلا درب ل هنأ مال كاوةالصلا هيلع *ىلاهفلشةثبلا

 هلوسأو ةفرعملا ف هفرصأأال لاف هي ىعسا ذا نامرلا نعل لهما ىن_عيهتلأس دي ونيسلاه ةنامر

 ًرثكالا لعل. صنف هقاقتسشا ئث ”ىأن م ىرديالىأ هيفرعي عم ل نكي ل ذارثك الا ىلع
 راك [لاعفو ص اجو صاّرق لثمةمامأ هنون سفخ الا لافو نونلاوف لالا ةداءزرثكالاو

 ْ اهيلا ةبنلاو مورلا ةمحانب ةروكرمسكلا ة ةمذ+ ..هراو ئطل ل. .جءارلا خفي نامرو نالعف نم

 | | تحاصاضبأ تيارا رت نأ رمل تنزل ذي تو لا نر ضد ميما تشب "قهرا
 حارا لاه ةنيمهراطأو ةئغمؤ ارم *”قاطلادسز ىلأ مالكفد

 ظ ىرتال تكله نا لاما 0 ىأدب لاذ تاعنادع

 |ةئرماو اين تان اهتنثدو . 5 ايضنأاما ذاانانراَّنرت ٠ جادعلا لاق تتّوصسوفا!تنرأو

 مد زرلادل حد بصت لو « لاك فيسملام انأ“ ءاملاىف يسب ئننن رلاودإبشنانرملاو سوفا |

 | لاف تودلانانورالا سم

 , لجل ذو تانوراوذ رثأالو *  هعوربْن+ربغنمريضاح ا مب
 "ىدعيلاةغبانلالوقامأو ةيعصةديدشةنانورأ هيلو نان و رأموب وو

 . قانورأمولنا اوقسيىلع + انمنامعتلاةوسنا ”لطو

 نابع نم عج ناك دقاع هب انث-و ء_ك لس انندرأف

 ئعارلا لوقامأو ةمسنلا* ا'تف دخل تعذلا ىلع فانورأ هلصأْن !ىلءنونلارمسك ايمن



 .ناءنحلاه اهل ىف ةئب ذر تناك اذانازرةأمماو ار 1

 || لذاوغلا مول نم قرغ عبصنو «' ةسرّدْرتال نازر ناصح أ

 1 نزرالاو لمع“ 'ىأني زر شو هلسةفخ نم هل_ةثامرظنتل هتعفراذاانزر هنتزراوثلات ردو

 ٍ ىنارعالانئادثنأ *ىمعلا هيد" اصر |

 ىدبكهتتزالو:اطقلاناح ه .ناومرغلا ىذقأ امل ةبوىفا
 ا .دضغلاو فكلاءاهترضء ولا ٠ اهتارب تراط نزرأاصعالا ا

 ا ْ تنسرو ناسر أعهباو ليخلا نسرلا 16 د نرعم ىشو ةوكلاةنزورلا تكسلا نبا |
 ْ :رعاشلا لاق نراه دع اذااسرامتسز اونو صوف رفا |

 ْ نسسرلاراذعلي وطلمسأ « ماجللاراذعريصقتد ره ا
 ||| ناسنالا نسرص لق ىتح رثك مث صرفلا فذأ ن ءننرلا عضوم نيس اركب ندسرملاو |
 |[ جاعلا لاه ميباا مشب لعفم ىلع هنس م مغر ىلدع لاذ تاعف لاس ا

 | اسرمسة امش ضو اجاقو اج صا. احو ةدهمحو |

 5 ني ىذلاامأو<ىلءةطلا ىم-!ىذلاودوالا عديولو ةماولا أي ىذلا نئارلا (نش)

 ٍ لفطت اذا لجرلا نثر لااةي ش :راولاو وذ نواكصحأت مدو مولا ىلع ل خدنف ماعطلاتقو

 أ هعأو !همف لخدأ اذااضي أ انوشر وانشر نش رمانالا قبلكم نور تتارض لها ْ

 . 35 رشا انثأ عا فص زحا رلالا 1

 ٍ نرساكلا اذان اكل!ضراعت « نيفلال.ةاهطوىفام برعشت

 ْ |ءتتمرأو هتك انصر هنصرأ ؛ودلاتنضر”ىبصالا 6 د: ةوكللان شو :ورلأو 1

 ْ هازل نرغلاةيكو قولان زازا ميكا نا عردلا 526 محا نارا .

 |[ اأبضقلا|

 1 ديذو هشوتنل# فوقبا نسم التت نا فولفو لا فرشا لسا 1

 0| فتنطر لوقت ةممعالاب مالاكلاَهن اطرلاوةناطرلا ( نطر )ب هتلع ىأةفرعمْئ ثلا تنصر |

 | سرهلانطارتك م هتاوصأ «. لاقو مهتنامفموقلا نطارتو اهيمتلك اذا هتسطارزةناطر ||
 أ لاه. فلاب نوطزلاوةناطرلا ىهذاهلعأ اهعمواف افر لبالا تناكاذاءاّرفلا |

 : ْ ةقان فد:لاقو ءامركتس ال ١و ردا نزلا( نعر ٠) بيضياهقل نم ةناطد | ْ

 ْ | قولا ةنوعرلاو ”ردعلاو فوللا نءاهدش مكحبلءاعرتسا ىأه نعزاهف :لسراعولسرو | ْ

 ْ | 0 وعر قي نهر ايوان نموا نونا تاور هع

 ١ | مهوأبسس بر بو ر# بولا دو نموه نة اكن مح يعدو رج ؛ازاغ نامي ||

 زحارلا لاه نععريذ بعشد نيعو ىذا
 1 نتطلعت ىْدَع دك امح # نيعرائذ بعد نما راح 1

 ْ | مرش جلانز بنعم ناعرلاو نوعرلا عهناو مدقتملا]بحلا أن ءرلاو|
 قدزرفالذشنأو ده فهلا نءربامدشت ءانعرةرصبلاثعحو 4



 ١ «انلاب هاماذانميواتذأ ابوه "يرحل ازاكاتو لاك 0

 ةلولغم ةيبتكل ادن ٠ )ا اهماذاهب زاهفأ اني ١

 ًارعاشلا لاهو  ةَوَملا نهذلاوهلثملي ركلاب نهذلاو فما ةنطغلا نهذلا( نعذ )ما

 ْ هرباغلابتخ أ اهب ثمعأو * اهنهذانمل-رونأ رج نب سوأ

 ينفلاابنو (ار) ةئرلا تم دعانا (تر) .(هر رس )
 ! درت ةنثىمضرأ لاش 0 راطةلارسطلا

 0 ا رلاو هنماق أنور نجح رب ناككملاب نحر ءاخرتسالا نانءثرالا

 | اهتنجردقو ةنجار ىفورسكلااضي أ تنجح ا 00 نحادإا لم

 ْ ءاسأو و ولا اهحرمست ملواهفاعتلاتسحاذاانهتنبرأوانأ ا

 | ىلع نيتداد ا يايات وجراسه سقي ى متذحرو لزب ىت-اهفلع

 ١ 0 مبببفو 5 000 طاتخا مهرأ وقلا

 ةفياثلا لات لق ىأ

 ْ لفاوملاريزغاج امن عت 5 ةنج م ىسر هذ تغجراذا

 ه«.ةدروصسقلاتندرأو درا عساو ص قلاب دكلا لأ مضا اء درلا (ندن)

 ْ لارا دزأ او اندرةل تاعح اشم درت
 | اهنادرأ كلاب مفنتءاسنلاتاو سد نغةرع)

 نرءارسفلا لامو للملا ندرملاوتمدرأ لثم ىلا تندرأو هسابامو مكلا وهلا

 | ديزي ىدعلافزلناكي رصاانندرلاو متشتو ضرقثاذا در ن دريرسسكلايهذاخ |[
 ندرلا“ سم نم نمأ اهم 5 ع وهاأدقاو

 ثدراابوأ ةىرارقلاو 6 00 اوت

 ا اة 1 دا وسوسة حو ضع ىلءهضعن

 ٌندماهب زيمبهومو ف ثدرأ لهل ىتذخ أدق "ئريبدلا

 بو-:ههنأاوعز "ضي درلا عرلاو ةبذ درلاةانقلاو مأشا !ىءأبةرو كورن ممااضيأ ثدزالاو

 ندر ةيطخو مهذعن مالك ىفو ره طخ انا !ناموةداناكو ةشيدر ىعتت ىر وعسل ذأ ضنانلا
 اذائئتلللاقب و ء كركسسو ندار نةاتذخأو هددخ ونار ةعلاندارلاو ندإخامرو

 | 1 ا ا ال 5 لاش" سال طلاخ



 عال و «(نوذ)وأ؛ ه(توالا تاز

 تيدلاو تعاط ودل تلذ ىأ بانر را دعب تناداه م مناع رهقو اهلذأ عيبا رانا دوهلاق |

 | ىأىزاجت ىزامجت كىأ نا دتْيدتاك لاقيمازاج ىأ اشرد هئادملاقي. ةأفاكملاوءازلا |
 1 | نايدلا هثمو نويساسحمنويزحمى أنوي دملان !ىلاعت هلوقو تاعامب سو كلعفي ىزامت | ْ
 |نيدملاو م امد ننالا ساذلاناكو #* لاو نونتادىأ نبدموقو ىلإ عت هللاةفصفف ٌْ

 | لطخالا لاه لمعلا امهلذ أ ام مما كس مالا ةشدملاو دبعلا |
 | لكرتي , هياكتسم ىلع<ىلظت ةئردم ني ااه مركب فابرو تير ظ

 1 همأودب ةئيطعتل د شنأو هتكلم هترد لاشي ءارغلا ةمأنباى أ دسم ويانا[

 ْ نيسسطلا نغقدأم كر ه ىتحك ذي سه تل ددقل ْ ا

 ٠ نادو ةعاطلانيدأاوة-: + يرصلا ىنتنونواوفي لن داس رواش | د
 ا ع ودلك نو رعلاه هعاطاىأ 4|

 ْ امسيدننأا مقكاللا انصع -»  لاوط هلو انا مانأو ||
 1 تدع .دو ني د,تمو نيدو ف هب نيدتو ةنايدا كتم, ن اذ لاشي ناندالا عهبأو نيدلاهتمو]]] 1

 ْ عيبصالاىذلوقو هنيدهلا هتلكواذااشيردت جرا
 | ىنوزخمف لابد تنأ الو تع .« بسح ىف تاضفأ الك عءنبانأل

 ظ ىسو ب: ىرهاكلاع تنلال اوىأتمكسلا نب لاف ا

 اىانرتأ د سانا جرخ لاقي تننوؤذلا نانا 0 رلضإلا
 ْ هجداالا تن نتذ إل لذو عض قأ ةنعذأ (نعذ) نناذل|نوذخأب ا
 اهصأولتمرخآل جري متيس لل دل راي ريسمتزيضامتسا لتنال هيسحل ا

 |ه«تنتذوضرالا ىلع هنقذي دعب ضوونلا ىلعردتيالف ليقثلا لوما هسيلع لمح ربعبلا ا ١
 أ لاكو كاقاودب كنقاودنةحل "ال لثملا ف و ىتانلاموقلكلا فرطةنقاذماو هنقذّتب رضأ ا

 تنقذد قو نوقذ ذوادو ريسسلا ىفاسهتقذ حرت رن وقد ةقانو نطبلا ل_ةسأ نا وذلاديزونأ َ

 فنالا نيءلل._سي طاش زينذملا «(قذ) ةهئاماهتفش تءاحخلا .ةزرخا ذا رسكحلا ]|
 املا لاع هلثم مشيا نانذلاو |

 نا عع اهلا - «. هثتيسنأك صم نملئاوب |
 ءانذلاو» انذتأرلاون ذأ تنأف انن ذتذتل جراي ثنئذو لاساذاكلذوانيئذَْنيَت ذدقو | | ٍ

 نباوئندعب ا مسا منذت فيعشا اكلاسهلا ئنثلا ةيقبةنانالاو اهضدح عقم الذل راااضيأ|]| ا

 ْ ىٌأهنماملطب ةجاح ىلءانالف َناذب نالفو اضصوأ ام رهاكلاه اغيمض ناك ذا ةذيلانالف ْ
 || ودو موقلا دنع لق ثةدعلاونيدلا ةسمقي مضلاو نونلاي نان ذلاواهانإ هلأسيو هيلا بلطي ا
 | فيعضئن ة.قبالا نوكمالنونلاتن ةنانذللاو مص ئشةمقب ةيقبءابلا,ةيايذلاّ ال ةياذلا نمقدأ ا
 | لداذو ندنددنحاولا هلذالذ لثمصيمقلانذآنذ تيكسلا نبا ءئتده أ شاهتذتكلاه || |

 !ز | ياذلاو ناذلاوميلاوماذلا لوقبد رعابأ تفمحتيكسلانبا لاه بيعلا ناذلا (ندذ ل ]| ..
 ىراستالا ميطخلانعسدقلاه دحاو ىععألا
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 ء(نيدز» ه(لادلالصفل* و

 ا | امدح وهو ندا ةرورافريغال مضل نهدملاو منلاراث [مهيلعءاهل اديدشني نونه دم موقو
 | نهادم عيباوانهدمدخ أ اذا لجرلان مدتو تاودالا نملمغةب سنا لدغم ىلسعءاغ
 ش0 سو نهدملا ف ثنى رهزلا ثب دع هنمو ءامااوف عقاتسي ل بلا ف :رهنهدملاو| و

 | 2 كلازلاهتقازدةنهدمافص ه. اهتارْسّن اكادودبة لق .سوأ لاق نثعملا
 موق لاهو نو:هدبت ند دتولاز دوىلا_عتدلتا لاقت قم ناورالا او ةعئا بملك نها دملا و

 لاق نيللا" ل لقزيهدةقابو تشع مالم ىندعتنهدأو تيراو ىععتنهادأ

 نيهدةيذاجر د ل ردو »+ هيف بدعال درب مكن اسأ

 | أ بضو رصةبو ذك بقدالبب عطوم انهدملاو ديز فأني ةناهدنهٍدتةفانا !!تنهددقو

 ١ (ةأيماىهو يا زن دوس باتل خدش ا لمد عب اهرراوا ىوانفغدهلا| أ

 ش0 اهينلاقف اهءنئءدقناكوجاستلا ْ
 لمعي ءاضتلانزمالاّنأ : م. لصس نطواتهدلاتناغأ

 لكهفرطوةودافس!نع ٠ لسكت ناصااو قالسك نع ا

 / ةنفهدهلو لجرلا نّةَه دمهلوق نم ةءلصأ نول تلعجنا ٍبّرعمن اةهدلا 4 نفهد )ل ا
 (ندهد]ب نالعف هنال هفرصنمل قهدملا نم هتلعج ناو لالذف هنال ءتفريصاذك عضوم ا

 زحجارلا لاه لطابلاءانمم مضلابندهدلا |[

 1 اندهداهرهمنوكيىتح :. انف تعني هال ناعسجال : ِ

 1 وأ (نيذ) ب باذك.البريضي ندا ادعسو ني ّيدهد ل دما فوءا رلانتر دهتداولاهانعبو 1

| 

/ 

 فلا

 | نيدو ديذالفنادونويدمو نيدمو وفمتضرقأ لجرلا تادلوقةنويل ادسحاو نيدلادسبعأ اولا ي 5 ي تدهوني و

 رعال ادشذآو نئادوهذنيدهيلعراصو ضرةنسل اند ٍ تق 0 عج

 ' اعنضنولبديال موق غراصم + ىرندقو انعهلا ىطشيو نيد تومان ىف يح 1 بلو

 |نادمو .ه.نوندمناطابلاهضءبراتسم« لاهو نيدلان نمهيلعامرثكنوندم لج ردألا 2 رز اول

 ْ |لسجأدلاو ولان م غاماذاةنادا نالف نادأو ضرةتسسدو نيداانذخ أب أينأ هتذاعناك اذا || ةضما
 بي ؤذوأل اع مهارد ةريشع ىندأ هنم لوقت نيد موياع هلر اذ ا

 فسلم تادلاأب .٠ يي ايناونادأ

 لا ا 518
 ئدوادأ هش داذهأ . قضواهلت أرداذالوق وة ا

 ١ | لعو هسفةنادنم ءنسدكتلا تر دحلا فو نا دفن لاش ءادبهت ساو 31غ انيدهئادو ||
 الما“ ىبثعالا لاك ت نوملادغباملا

 0 لاراوةوز_ةناكارد نيدلااوهرك ذا باءرلا نادوه

 لاوقالاةنوةعناذمك 35 تاكو بارزا دعب ت نادم



 ل .٠ (نذدإ« 5 )ن رونلابانإ و
 سل م ا سس

 ا اهءاّتخ ضفو تح دفةنودوأ + قناع نكدأ لكم انسلا ىلغأ 6 5

 ١ | "ىمرافتدناوملا ى مو نيك اكدلادح او ناكدلاو هقّدءل هت اروهنولىفداجو مصدفاكز تغب

 ظ دسل لاق رعبلانمدلا «(نمد) بز

 ١ لبسو عير لكمتل ٠ ناسا ول ز

 أ هنملوغتنمدلا عجباو اودّوسامو سانا اران“آةةمدلاو لام ازا لاقي اكلم نمد نالفو |
 ْ ةّمراوذ لاه رعلانمادهءاملاءاشلانّمدو رادلاموقلا نمد

 | اهريقوءاملا فاوجأن مدي ٠ ةمتنب تسلءا:خةعلوم ْ
 | تنمددقو نمد ع4 اودةحلا ةئمدلاو "1 ءالاو غل راعبأ هسفتطةساذا نمدتمءاملاو |

 | نالذو متفلاب اهتلمد لثم ضرالا تنمدو تنغض ىأن الف ىلع تنمدلاةيرمسكل انمي ولق
 'لضلاتغفنااذإ"ىومسالا لاق اهيرش موا دمىأره نم دمل جرو هعديىأ اذك نمد

 ظ سقلاو ىمالاقو عضوماد دش منوّمدو متفااينامدلا اهباص أدق لبقدا اوسو نفذ

 نويعان»الانناو « نواعرشعمانانوّمد ٍ

 | لكؤ نئدلاب وبعلا] اوس نمو ”ىعصالا لاف نيد ءلاريصق نئدملا نيبّن دأ سرف (ند)

 1 نمأطتمىأتدأ تدب و رهظلا ندم ىأَندأل جرو صضرالانمردصااوندوهو عبرأىذ

 | لوقياممهفنالو ةمغت ل_جرلا نم عدستن أ عفلايذ دئدلاو بابملا ى مو ناندلا داو ّندلاو |

 1 نبناسح لاه همد-ةاتابنا!نمدوسأ امريسكلاب ندندلاو ندندناهل او-ثيدحلا فو |
 َّ هةتوهو قوف صةأنود 6 «ىلايلا ندندلا لوصأ غي ل لاك « تان

 1 . لافو سدسملاريقملانودلاو افرظنوكيوةياغلا نعأ
 ا انودناك< نمنو دلاب عني و ه ءالعلا مارءرملاالعاماذا ظ

 | ىدءلوقىو رو ةنادانيدأو انودنو دين ادهنمل وشب مهذعبو لعفد-:مقةثدالو |

 أ لاقيو كءض ىأ ق ديفد نمدلءاف مي ملام ىلع نوثلا دي دشنب ديل هيوري هردغو ثديإل | |

 نب ملاص لقال باجمل قت لاه دكنو دئئشلايءارغالا فلاغيو هنمبرقأ ىأ لاذ نو داذه | ْ

 ىدحا نم ضو عة نارتدهل < أن اون دلاو .ومكتو دول اك ميلصدق ناكر اطاضأن ”ريقأ نمح .لادتعأ ا

 نيواودلا تنتد دقو نيوايد ولالا ةملص أ ءامل ا تناكولو نيواود ىلع عمجي هنالءايني واولا |

 | يدالا ناهدلاو "ىهدلاراسم مهيلا بسن. نملا نم” حن هدو فورعم نعذلا (نعد لا
 |اماوفمواوق نمر. دالاك ارسم تراس انااا تدروشن اناس تير ا

 ١ عرعناهدنمادرون اك عرعرسم دوعن ادن مفك ةيورلاه ةدروىثأ الاودرو ا

 1 ىنعالا لاق هئافصان هدلا ىلعي هنولّن اكلوةيهنهدرتكيىا | ا
 اناهدهلك اوس ىلءّن اك « .فرط لمنال وذ نمدرحأو

 ا تاطمفارط ىف ناهد مياس ع « اهناكن هكةام دم لكو دسللاقو | ا

 ا لءتفا ىلع اضيأ نهداووه نهدتو هنهدأ ناهدلاب هتنهد لاق. نا عد عجباشي أ ناهدلاو | |

 || نفداهدس او فدع اارطملا اي ناهدلاو اهو ,رضاصعلاب هته دو نهدلاب ىلطتاذا |

 ةنوه دم هو ”ىلو اهنه در اق اري_يالإ الب اذا ضرالارطملانتدو .. ديز ىنأن عمضلاب | 1
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  ه(نكد)» ه (لادلا لصف + ضلت

 لأ ليلو نخدلا ةن».ءانخدةاثو نخدآ شب حو داوسىف ةردكلاك ناولالا نم ةئخدلاو
 ظ ةىدعلاهبعللاووهللاندألا ( ندد )) ةنانخدأ

 نذأوعانممفىمهّدا «٠ نددبلاعتبلقااانهيأ
 | نمنيعلاو هافاادٍجون لو ىضءال ماهكلا فيسسا !ناددلاو .دنعءانغال لجرلا نا ددلاو

 | ةداعلا وبأدلانديدلاو نيتملكسلا نيتاهىفالا ناكر مادو امهنس "لصافالب دحاو سذج |
 ا زحارلا لافو ناديدلا كا دكسحو

 1 هناديداذو لاذ مماديد 3 هنافح مهذنع لازيالو ا

 | هلزدأو نردوهنرسسكلاببوثلا نرددقو حسولانردلا ( نرد )» وهالانوبديدلاو
 | ةمسسنلاو نيرادل_بملاقي كسملاابهلا بست ني رحلابةضرف مسانيرادو هبحاص
 ١ قدزرفلا لاف ىراداهلا

 لا 00000 مادام تكلا ىكرادو ٠ نزمءامنمنكيرتت اك
 . [|| نيورعلاقو ليالاهي عفتننالقو شدشحلا نم ىلباموهو مد_ةاذا ىوملا ماطح نيردلاو

 | 0 انيرالاروملا لافت ه طارأىذبنوسباحلانحتو 2 موثك
 , ١ رعاشلا لاق نيردّمأ دي دجلا ضر الإ لاقيو

 . نيردمأب ىرماونيءاوس ٠ ىدتغتو د دعب حاطعسن ىلا هت
 ىذعالا لاو عضومانردو شعلا قف اضن اوانيح مزلنىلاعتلوق:

 لاضسلاب ةيواع تاحو ىلو دايفانر د نيزام ىلهأ لح
 . : لاقو ةشردةأرملاو نر دل رلاو

 : ' اهت.هطراطف اها دثبطيطت 5 اههلاصل ةيلود تنعطناو

 " هتقانفصي بقثملا لاه برعم”ىمرافنوباّوبلا ةئباردلا (نرد)
 نيطلاةنياردلا ناكدك « "اهم ةدللاو ىلطانقيأف

 زعارلال اك  لءسشنزوب ةفهادلا نيردلا (نغخد])

 نيخردةهادافصتلص « نصشكل مث تامح نمتعنأ
 | ءادو قهعنفدناو لعتفا ىل_ءئذل ان فداو نيفدو نوف دموهفئذا!تنذد . نف د(

 1 ديبل لاكن فداناكرو اهضعب نفدنا اذا ناقدو نيد ةمكرو ه.لعبال نيفد
 ا نافدو عصانرفص أن يبن« 5 هس أب هدهعال_لقامدس

 | لاقي نيمويلاومو.لا هسلاومن ٠ غوري نأ ن افذالا ديزوبأ لاهدبعلاقايااضيأ نافدالاو
 | ةقانو هغ فرص! نم بءغنالنأوهلوةيةدسع :وب ناكو كل ذاال اوعف ناك اذانوذددبع

 | ثيدملا لاقي متاكتلا نفاد تاو لبالا طسوف نوك-:نأ ا متداعنمناك اذا نوند
 | ىلا ىهو مذملا ةئفادةرقبو ضعبا مكسعضءب بر ف ثكيوا ىأ منف ادئامل حش اكسنول |
 ]نم برضا رصلاب ىنفدناو ىلابلاءاّنبسلانافدملاو ٠ مرهلانماهسارمضضأ تةدسا
 || نكديب وتلا نكددقوداوسلا ىلا برضن نول ةنكدللا (نكد) ةططغاباشلا

 دسللاه . نكدأ ئذلاو هنكديإ هولا ضرعت اس هةيؤرزحارلا لاقو انكسصد ا
 1 ا اور و مسسم دز ري بجبسب نص يعم جس و تام هدم جس اجسمجسس همس جدو ب تيدي ب وصب يسرع جب هبسسمجم مسجل

 ىلغأ



 ضي قم ”رعنزم *(ن ىالاباي)و

 ةعراىالدشنأو تيدكما هن وع ىحلا لاقي دوم 16 وأدسالا ا

 | موغيمءاملا سءايهي دان عاد ٠ , هنوكامالا فرطلا شعنيإل 0

 أ همن ضتتإمالا لابو 4ةد سووا خوه ىو نأالا هفرط عفربال سعان لازغلا لود

 ْ ةترلاوذ لاق كمةنتاذا قج نالذ ىو ل امي صقل اضيأ ن ودك اودل هّمأءاعد |

 برت حراباّرمو باهسإّرم 5 اهنوخترادنب ٠”قوشااوهلدال | 1

 5 ىلاجحت راو ىلوزن ا ميو « ىفادرلا, صمة:ةرفاذسع ذسل لاهو

 ؛كلاوةنوخأ هْيالُثَو بو مم هماع لك قي يذاارسكلا:ناوملاواهمصئو اه صقنت :ىأأ
 راجل ىذا !ناسفناوو اولا ىلء ةضلا ةيهارك ل قئيالو نوخ أ ا
 |[ ةغيانلا لاق ورعيزايس بل" اموهو عيضوم ةنيثدلا (ند) (لارلا أ ا

 رايساكبن يل . ريضاح نسمة قيما 1

 خو ولو نتا ا ميوبجت | ْ
 | ةةيطللا ةرطانملا ةئجادااو لام ةفاضالاو ىصولانيوؤلا ىلع هلل كل دكو لاه ديد شنب | 1

 اعرطم مادءاعشلا تن ذأو ةئجدمو ةنج ادتياضموريثكلارطملا نحل لاق ةعدلاون 1

 اهمازرات واتم ةيسشعو 0 نس دمداغوة براس لك نم ديبللاق | ٍْإ

 ريعبلاةيداولا مقأ يالا نول[ قةتنالاو تائنجدو جبد عيبا ةلقلا ملا ةنجدلاو | 1

 نجادةاشثتدكلا نبا هلم نح دو هب ماع موج د ناكل ام: ندءدو ءادج د ةقانو نحدأ | ٍ

 ريغ اذكو ءاهلاناهاوقد نم ترهلا نمو لاق تنأتساوترشلاتقأ اذان جارو
 : ةهماسع الذان ماو داعش « :اولسرأو ةاهزلا سمي اذا تح دس لاه ةاشلا |
 ىراصنالاة شرخ, لامس نك ةلاجدونأو ةخافس ابيار ل ا ١

 قلدسلانيمسلا اضن حدلاو لح دلال ثم ثدبلتا بنان حدلاوربعوبأ (نحد)
 دثنأو هلة من هوحدلاولاهريصقلا ن علا :

 2 5ة”رشذارباذا 5 حنا نيدركمةنوحد

 نثاوعوناثءاولاه ام نخاوذ عهباو فورعمراتاان اخد 4«ينخ 3 ندي نرسل :
 ىدعالال اه ناخذا![ظد أ نيذلاو "هله انو" ئنعواخدااو سانقربغ ىلع أ]

 ْ نتذلاك حرف ظد ظءطاقتل «+ اهريواغم حاملا ىراما ؛ 0

 | لاق داوسلا ىلا ةرؤدكلااشيأنخذلاو ا نشد ىلعةن دعو

 ا اف فصن ىذولا لطععا
 ا ساس ًارثأو ندد هنتمف « ةنرمط قدليالمأ_تنبلا 5 ظ

 | رانلا تن دوتلعمتفا ىلع هلم تثخ داو مئاشد عسفترا نخدتو ن دئرانااتنخ دو
 ' اذااضرأ بطلان حدو ناخد كلذا حب ىحابهتدفأوابطحايلع تءقلأ اد ةازيسكلاب أ

 ١ ةنونسلا اب نخدت ةرو لك ةقشا قلو نسزوافيل نخ دالو فلا يخنق رفا ا تتخدل ١



 ء(درخ)» , (هاذئا لام 1
 ' . > رج د دقيت دذ هطول صوتو معابد مب جب عم دفنا طة فك انج ومحجسم

 1 تيصقتسا اذا هتاتخن رع أ لاقي ةناتللاو نانا مسالاوانن> ”ىبملاتنتشو هسا ا
 | ةوعدلا ىمستدقوناناتللا قتلإ اذاهئمو ركذلا نمعطقااعضوماشيأ نامإناو عطقلاف |

 ورعو أدشنأو :لعذقلا لئمديدشلا مضلا نش دا( نثعبج )+ اناتخ اذا |

 ظ / 00٠ : مسالا ف صوف ”قاطلا دس ز وأ لاقو «رعز مقال أى قالا نئعبخأ]
 اريسككدقامدعب نم ىو لوقت م .ل,ازتدي دعاس ةينعبخ ظ :
 | 8 ظ الب انفضيقدزوفلا لاف |

 1 الامثلاتضراءءاكتلااذا ٠ تانئمخءاشعلاتاساوح
 اهلل 'لافةبراطان د ءتمو .لجرلا تنداخ لاق قددصلانيدجللاو ندخلا 4 ندخل

 | لالا تنرخ «( نزخ , ازيثكس انا! ند اني ند-خلجرو نادخ أ تاذذتمألو ىلامعن أ
 | هيفنزذعام ىازلا عذب نزذملاو هتقكهتنزتخ اوّرمسلا تنزخو ةنازملا ىف هتلءج هتزتسخاوألا
 (| لاه هنم بولقمزتخ ثم نتن اريسكلا معلا نزخو ازيا ةدحاورسسكلاتنازئناوئشلا |
 | اانا( +. ختلل مسرطإعغا .. .اههلنبن نونعال ةفرطأأا

 | تدتثائ ثلا نشوشج او نشخوهذ مضلابئثلا نش دقو نإللا د دن وشطلا(ننخإلا]]
 | نسبلدوعت لجرلانتوشخاو تيشوشعاو ضرالاتبشعأ كلوقك ةغلاسمالوهو هتوشخ |||

 | ' زارلا لاه نتشعجلاو نهال ثم نيتخالاو نشملا 1

 || (نقتنبانمىرأ اهب رب, «. نتج ذاذةتايرغي نم .« نطبلااياوح فاس نبل
 | نشنرسشعمو السلا ةريثكانشخ ةبيتكو هللاتاذ فن ثيخأ ثب دااافو. ددملا»ىنعبألا
 | ةغنع لاقو ترغوأ انيشخت هردص تنسو هتتبإل فالخ هتاثاظو رعشلا فكر تزوير
 4 بعصمنب ميكح لاكو هنود ةئثاتاو 5- مهانلل هميج ارد بص تنشخو | 0

 1 1 1ىيوأ بلكلاءاملثمىيو * هشع ةنشخ باكلا "ىلا ىشن أ

 3 حامرطل!لاعتةلزاغماةنضابخملا .( نضخ ا
 نضاخن !لوةاونرتوأن ضان « ةلوزْنمنملوقا ىلا تقاأو ا
 زب ارلا لاهي عمبباونغالا َنحالاو ةنغلاك ةنمللا ( ننخ ٠> مهتراشخ سانلا ناو ظ / ا.( ةاختاقي فيشلاحمرانمدامتاد بعون لات سدد لوتلاييضتا (نخ )|

 ناناراصقلا وسلا ن مالو. .» . ّنيشخولا نمّتسدلةيراج ا
 | 315 لما تننخو مسهعرح موقلا ةنيضو 4 ةلك أمى نالسغل ةنعتالفوفتالا ةسنغاو ||
 | نمي نخ دقو فنإلا ف كل_غلاو فنالا ىف ءاكيلاكنينفلاو. ئئدعب أ سشامنم تدجرختسا ا

 ١ ءاداضيأ نانلئاو فنالا فذ ايءادنانلناو همئامش ىف نضتذمف هم الكمال نأ ةنطفنللاو ||[ .

 |لاههناتخاو ةناعشو ةلامخوانوخ هنوتاذكف مناخ ( نوخ ) اهقولح قريطلا ذأ,

 ْ «اهلاواضي أ ةنئاخو باخ جرو اض دمك طعن ودى أ مك_تفنأ نواس ىلاعت هللا ظ :

 1 "فالكل ةدعوبأ ددنأو . ةباسنوةمالع لثمةغااسما
 / حيصالا ل غمةنئاخد دغلل نكست لوءافولاب ك سفن تدان ||

 . |ناوللاو ةئانملا ىلا هين هنوخو .واولاتو.؛هجورك ذدقو كو اولاقا6ةنوخ موقد
 ممسسسلا

| 

1 
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 و عجل هس سا

 دسالا



 هن ه(نح) «(نوالابا)
 بيس اكمتسسسملف بلس سس اسس مس سا ذل ملل ا ممل م حكح(٠ بَتباب

 ١ لاطدالا لك اوموينينحع « هرزأ اودشو م مناورصن 0
 ىلا ى دااديدشالبرنين-ناكناظقملا لأن ءتدكسلا نب ا لاق نينح خي عجز مهلوقو |

 نيدسأ يان !2ءالاقفث] رج أن اف هملع وباطملادبع قف فانءدبعنب , مشاه ني دسأ

 عجرا ولاقن عجراف كرف مئاه لئاسث فرعأ ام ءاهبامثوالباطملا همعلاةف مشاه |
 مو نيفحم ىلا رعأ همواستبخالهأ نم فاكما مس اوهءري_2لاه و الثمراصف هضم نين |

 ءاجو هلنكورخ رخ ” الا حرطف م ةسقتو هع رط يف ىلا دح قاطو كلذ هلظاغف امهرتشي

 مدقق راسل رح ”؟هعم ناك ول نينح فذعا ذه هش أ ام لاقف نيفللادأ ىأرف "ىنارعالا | ظ

 فاكسالا بهذف لالا ىلا عجرو هريعب ىلعو لزب رطااىفاحو رام قالا فلخا ىف | ا

 رجارلا لاف ا ىرسكلاب ناو نينح ىنذم 'ىحلاىلاءاجو هتلحاربأ
 نو ّنح مهاره فاتحم ه ترتنطاش ىوهأ تنأ ١

 مضاابّنحو'سفالاو نمسا نيب قلخ نا لاشيو ةنج أ ةن-هبو نون ىأن ون لجدو
 داب ون لاه ذئن.حلاةب ؛تقولانيلسا ( منيح )2 لجد مسا

 فقالا لهما ضوك ءانشلا نيدح « هتضفجر دا مظءدام رلا ناك ' |

 ”ىدعسلاةرووبأ لاه . ءاتلا هيلع اولخدأامع دوأ
 مطملا نين امز نومعطملاو « فطاغ مام نيحت ن وةطاعلا ٌْ

 اذك ل ءفي نأ ناحو رهدلان نيس ناسمالا ىلع أ لهلاعت هلوق هنمو ةل اشي نيمءاو
 هريغاهل فرعي لو ةشئب تلاه هنقو ب رقىأ هن ناحو نآئأانمحنيحي نحيي 2

 اهئ ناحالو تناحامره دما نم 3 ةعال لمج نءىولسن او

 تلعجاذا قانا |تندح وانمح هب تقأ اذاناكملاهتنمحأو ةعواسم لكمة احم هتلءاعو ظ

 ليما لاه هيقاهلاتقو هلسماو موي لك ىفاهلا|
 , اهتح بط ولا ىلع رأ تنم ناو »# اهنفأك لامع ىور أت نفأ اذا |

 اناسحأ 47 لءفي نالقو ةهبللاو مويلا ف ةدحاولا رمل ىأ ةنييطاو ةثسحلا لكأ ًاينالفو |

 ا ناس. لاقي الهلا فا نيملاو لدتا لك الات قورانتنا اذاشراولانيحتو نيباحالا قزف |
 ىلاةيونمرهللاةئالاو ردلنا اهيذ عاب ىتلا عضاوملا تانادللاو هللا هناحأو كاد ىأ لح رلا|

 | تنكسا لف ةوقرت لثة وناس هلصأو ثنؤي ورك ذيفورعم توفاماو راهلتات وناس ىف عوةناملا |

 (١ ىذلا مسالا ةرباحناو نيل فرحهنم عدارلاّن الت دن اولا عهلباوءان: ثدنأتلاءاهتسلقناو اولا | ْ

 فو هدوم رانك ملاذا ريغصتل او عملا ىف ”ىعاب رلا ىلا فرح أ ةسعب رأزواب ْ
 ْ نيللاوتلل|

 هتفطعاذاانايخو اب هتبخأ هريسغو بوثاا تنبخ (نخ) 6 ' لسع :((

 هلمسعتام ةثللاو ةدلا هن ددعتساو هشيغفاذا ماعطلا تامخو رصقل هسطخو

 | ىذلا وهو تابنشو ذو تانمخو ذاهناو ةةيخذ_كتالوثءد_لاىفو كاضحىف |

 بالالم ةًأرملا لبق نمناكن ملكك ب رصتلاءنتملا «(2خ) ىوخأ د فيو رم لي
 حوزلخ زلانتفن ةماعلا دنعامأو .برعلاد_:ءازكسحهناشخالا مهو خالاو ْ
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 «(ننح)« 50 اكل

 | رطص ىلا ناقحناولحلان مدا او ةبو دالا نه ضد رملا هب نة ام مَع او نطل نم
 ( لدبم هناللا _عنوهو همأ نادين مذخؤي ىدملا نالملا (( نل- )) هتمرثك ؟لاياذاف هو
 رحأن الاق يءعاوضو مالو نم

 دال اما هلك ماما « ةم رج ىذملا عار 0

 || نالحلاو او كنا عيدا لصق عذار اره ىكذلا تكلا نبا فلا ايا
 ْ | يللا يوب اين ايلا دا

 مسسا جتفلاب ةنج (ن>) ه.ثلث بانطرالا غاب اذان ةلخمو هةرسسلانقلح 4( نقاح
 || لعمتةلح مدارق تنام ع اًدجريغص ةمايقق هو أ ”ىدصالا لاقت ذارقةنانملاو ذأ ا
 ريهز لوق همو ةداشنم ظالغنك امأ ىعو نيماوحلاةدحاوةناموماو ملطو

 لاهو .ضايئالادن دع نم هنا سوقو

 عتابا اياكم قوس ىل اري . ةعددوع ةنائج ىكتم فو

 1 0 برا.كنانح ا برعلاو مرت هسياع متو عئاب ”هكمقوسىف ىأ

 سدقلاو ص الاه . كتر ىأدحاو
 :نائللا اذ كنانح مهزيعم .٠ مرج نب ىسحشو ل ا صو

 ١ ضع نمنوهأ رمشلا ضءبك اند وه انذعب قبتساف تينذ ار ذئم انأ ةقرط لاهو

 ١ هه رط لوف ىف عار سا ناسو اج فورىلااهعارن ىلا وص ةقانلا ننس

 و ةرسشعلان ماسي" فاس هب لاب ابوامهن اح ىف اع

 .لاك هنأسمالحزلاةئحو

 . تدبوةنح ىفرصت لو « تيل اهارس نغ ىئئاي لو« تيرس د تاذتل لو ْ
 ىشعءالا لاه هلم نهملاو ةاشالو :ةأن ىأ هن ؟الو هناح هلامو هزاتروعبلا هب

 ٌنسملا فراشلاك ف جرب 5 بالالا "بيان مشل ىرت ا

 | نوئملاو نع هفرصتامىأ لرش هوم منامها اَعيودص ىأ مضلابْن < ىنءّنحد
 |تارغةملزانءاهبتيشغ»٠ نونح ةعذعذماهعدعذت لامر لب الانينك نن-اهلعبر

 1 قاع ةوتكتفرسسو نكد عضوملاو دابلا بتد-هفناف تنؤيور تسي عضو نينح

 رعاشلا لاه اكهفرصت وهف ؟ةعقبلاوةدلملا هنن ذصق ناو نيت مويو

 ا | ٠.١ ايلا تامداردارأ ىنااوهف اعتاد ا تا وقف شاعتامهللا |
 م ماللاو ءاملا متفب ثمرلا ىفنوكت ةدبي و دنوزلملا نزلح ) كال ذب ءاك ازاهساف زاب

 ٍْ د هلاّن -هنملوةتسفنلا ناقولو قوشلانينحلا نيس ( و ملثم اف حار دما ةئامو

 ا (نانيسو نامت ةوقهئمو انانح نع هيلع ّنح همه ل اةيةح ل تاحوهنامن- نع

 1 نائل اامىردأام لاه هنأ الادذهىف منعها ىضر ساعنب ا نعةمر كرك ذوان داوم

 ٠ْ 1 ام رطاضيأ لاسق» و ةجرلاوذ ديد _.: لان نائيللاو

 . 2 و



 و 1/ : ة(نثح)» « (نوذاا بان«
 تت د مس تميصسم نا 1 د و عسل سم م تحال يسم عسسل ا

 ا لاهو ريغال عفلاشن دحي ةحزتمقأ لما لكو | ع

 هنعكا ولام ازقلالاعفأ كلت ٠ « مق ديعنز هموت أوندعأ ْ

 ىأانصخ مذا انثأر 1١ تنهحو نجوقز ىأ هلءاق مسيولام ىلع ءّنصح أ اذافّىَر ةواوحز قأ|

 نيد رميكسعحلاب نان دس سرخو ةناصلد' ءاضيأ“ ءانص-و عفان هد و ندأح ىف تدع ْ

 تح كل ذرتك منج رك غال زن نام قطن الانا د ضم لاتقل ونصت او نيصخفلا

 نع ئدهل!"قاسكلاو ىلأسك ىديزيلا لاو داب نانصحو انا صح ل دخت نم .رثذ لك او

 | اولَوةي نأ اوهرك<فاسكلا ل اقف ”ىفار دعو ”ىصاولاه ل نيدضد ىلاو نب رت الا

 أرصلا لا: .بنلا هيشدن ”ىراواوةينأ اردركتحانأ تاقوئنونلا عاقجال”ىاند

 | تعسدقورعاشلا ةكرشلا نينه نبغي خااولنينطسو الا

 وو تا مما ماما نضال انصح انشا قرف
 ىتثعالا لاه نضحطل ا اضيأ نضةحلاو هناض- أ ئثلكضءاونو

 | ١ ٠ نطاغاةتطثاشملا يضه أ ترزدأ اذا ضو ةشر رع :
 ٌ . تءمكلالاه هراجو ع. نشلا نسما

 ْ [هلادعسوأ لا ىتد لدا اىذا و ماع عأاهنطح ف ت ضاع ١-7
 |تافاذاةأر 11 كلذكو :هسح انج تهت هدف: ىلا هىضاذ| هةنضد هدر" اطلا نضخو |

 هتمضاذاةناضخو انش اذكن عهتنضحو هتاءرتىف هلع موقت ىلا ”ىبلا ةننضاسو اهذاو |

 ا ىلع هتنضةخ اواهنء سس ىأ مضلاب هن ضحأ هتجاحن « هتتضو هنو د هيت د دءّدساو مع |

 اهبط د تا هورواشلاءاشلا نمنوضحلاو ىذحفف هتلعسئثلاتنضحاو هلئماذك |
 دحن ىلعأب ليج كلو رصلاب نضحو ركل ناضطآ نب نوذ> ةامشل اةيرخ الا نم لوطأ
 أتءادح ف ةمح ا ىف لخ ددقف لما اذه نباعن نهىأان-فضعىأر نمددهأ ل وقتبرعلاو|

 لد تطاول | نانه نه تززبأو م كلذ ف دشن .وحاعلا تاغللا ضءد ىف ىضطلا تدكسلا ْ
 | نين امناهنمو ماعطن منيفكلا» * لل« ةئفط اي( نفح )لهب ثيرزأ لج را تةذحاديزو:أ |

 هةفرحاذاءوثلا تثقو هتعبرَو يلم ىلا ةفاضالاب هريس ىأ ىلاعتهتنا تان نم ةنغح | ْ

 اليلق هتمطعأ ةنذس نالدا تاف-و هوت و ىقدلاكسدانلائشلا مالا نوكيالو كيدياتلكب |
 أ هاك لصالان ءهتعلقاناةّحا لحج رلات نفتح ادي زؤنأ هتذدخ أ[ مفنلاوشلا تنفتحاوأ اوأ

 فعاضا أَن .وهؤ ماعلا خارق نافلاو نذملا عهباوةرفحلا مضلاب ةنفطاو دربعوب أ هسنعأ|

 نيللا تنقح 1 3 خا انعب اعجب ىثئالا ورك دلال ةنافح ةدح الاانا فت لبالار اغضاوعساسع رو |
 ةاقتسلاو نيقلانإلا اذه ساو هيئار ىلع هبنلح تدبصو ءاقسلا ىف هتع اذ ايضا هنقحأ|

 +( كلا لات كغش نأ هتبنن همالةياقتسو .رذعلا ىأةرذعل انما فأ لثملا فو نحنا |

 ورعونأ .نقامطئأراللاعيديد سلو: هيىألا نقانلاو تاقحأ ًاركشأو وبلا تنقح |
 كقاوذب كنق اون ةحال لثللا فو. ناتنقاحا مهو قناعل !لبحو ةوقرتلا نيب ةرقلا ةنقانالا |
 1 نييلسو هملع هللا ىلص هللا لور قولام:ءهقا ئذز ةشْناع لوق هممو موةاذما فرط ةنقاذلا ظ

 | لؤفاس ةنقارل ا لابو ني سيلا ناهز رص كور قتتا ذو قتفاس نيو عرش ْ
 ها سب بسببنس



 ء(ندح)» مماحلالسنزء ١113
 1 أ ناوصجالو وذلا نس ثلقف ةمشلا تففش تئشناو ىثلا ندحدةو ندم عجن هناك ْ

 1 زاوجىف ه.شر هنالةذااوأ حدملا نعع ناك اذا لة ماا زوجت امناو ريخ هنال ءاحلا ىلا ةمضا] لقذت

 28 1 هبقام ىلا كو تاقثواسميا* نكسفسئوو مناه-منلصالاّت كلذ نيو منن لقتلا
 ْ رعاشلا لاه .امهاذهمىف ناك املك تلذكو

 ايدأاذنسح او دارأام مهيطعأ » اموت درأام ىنمسانلا غول

 ةنسع:أ ماوهلعاست انو ند نسج لج ر لابو لةنو فغفتاءذأ اذ- مد يى.-دارأ

 درهأ مالغازلاع ربك ذئريغن ماثنأم ءاوهو ن بأ لجراولو ةي لو ايسحةأسعااولافو
 هناي“ ئذاا تنسحورهقلان .اهساو ثيل ًاتريغن هركذيو هةءادرهةيراجاولو ةءلو

 | فالش ةئسسطاو اد هع هناك سو هلبغب ىأئشلا نس ودو هب وهياا تسسأو

 | لابخأ مهلا, نابسملاوىأوسلا فالخ سل اوكو ملا ف الخ نسا او ةئيسلا
 | خايشلا لاه هن ةناسد ىتنالاو نسحلا

 ا ذيحلاةلاتالطعةسطاب *  ايللوقناك ىتلاةاتفلاراد ١

 اذهو سانلا كب ن_احأ ىنالاقيو مفرلان ىو نيو يع ا راهضاير اد بصاانخنا هب وبدسلام |

 هتلغس ناو هّوحأ نساعانمال اعف هتلعج نا لج .رمساناسحو فلاب سجل ةابحم ماعط
 || نالعفريغصتو نيس لا عقريغسمتو هر ىلا س 1 اوألتقلاوهو سملا نمنالعف

 [ىيلالمر مسا نسحلاونيسملاو نسحلا مهل لاقي نينطنئط ف نأ" ىاكل ارك ذو ناسد مح

 || لاق ”ىبل ةفيلخ نب مصاعمل دق "ابر شلا دلاخزب سدق نب ماط-:١ابهصلاوبأ ب لق دعس
 أ نحل !نيليحلا نيده دال لاقي لود ”ىزولا ته« دّريملا لاه ن ناوةنوأنالم>امهو

 0 سدق نب ماط رب رب نسل !ىفرعاشلال اق نيسملارخ ”الال لاو

 ليسا نسحلاب 0 * تنحأام لو ض رالا ال :

 7 نيسحلا فرخ الا لاو
 َ اناا نطقاي”ىطاءاسن نيسنح نمفصاونلا ارت

 رعاشلال اق نائسللا تلق ثداث اذان ظ

 اراسقالاآ ناندش وب .* تفقالنينلاةةمضث مولو |
 ارادتسا تمهشنك امص + روز ىهو .ةنسالااككش ْ
 ةمعو أدشنأو دّوحلا هم ليلا ىنةيروز ىهو ةلوق ظ

 'اهندو بسال اهمممخت * هدأ اوف ف ةنش- !ذىرأالالأ ْ

 1 (نمح) لسغلاب دوعت لو همقن ةحاذارثل ونت اننا ندد

 ريهر لوقو هباصام انبي ناصع نصخ لاقي ومالا

 ءاسامآن هس ل 1 موقأ 7 قر 10 كلو قرئ المر

 نم اوودعلانصتو اهلوس تدئاذأه ب رقلا تادحو ”ىرازفلا دف ذب نب ندي رب
 | ةأرمل تاصحأو لعقنووف لعف ىلع جام دحأ وهو داصلا ف نم#وهنخوزتاذال جرلا |
 ف لنصرة اب لاح معو ة دمع 2 ىهذ اهو ناونسحأو تفع|



 نو ه(نسحأ# ' ٠ «(نوللابا)

 ٌْ [هذجافإ هسا رئىشلات ا ونا ودلك 3 اوايهح وعم ب ااا نأ ارقضو[ ا

 ْ ىل دك هذوهو 0 ١ ولام انمكملعهثيص و ىف كو سد لو:هئمو كسف:ىلان ميغا !
 0 نع اد يبعوأ هسأرىف ةفعملا ىغ مضلاب لزغملا 2 حو ءاناككاس اوكف

 < ىمهرك ارعاشلا لاق ةريم ىشودكع لمح« اهلا عفن واو هضوخ ىفو هن تدوخ

 ظ صاستكم رمت مو رس'أ « افطااىلا نول انمب نكي )ناك

 | (نذح) هلي وطلاة دعبل وانو ةبةءانرسو ةديعب ىأن وج ةوزغاضيأ لاقيو
 ١ (دع]) ٠ عاام انذس ىتلا نيا« دسعو أد ثنأ ودي د_شنلاو مذا نان ذالا ناتنذدلا

 مضاانرحو انورحنر_تنرحد_ةو فقو ىرملا هدة شااذاوداةْ النورس سنرذ

 | ىلهابلاو رع نب ل بم لاسم ىف أس رق مسانورحو . نا ارسحلا مس.الاوانو رحرانض ىأ

 رعاشلال اه ةبدتق دلاو

 هلهاىفةفالللاتأ «٠ اهكالمالخشي رئاماذا
 هلداعلاةئسلاب كاذامو «٠ ملاص ىنأن ورا برا .

 جوعأ نب ةفوصلا ىذ نيرزمللا ني ئان'الا نب نورك اوهو حج وعأ لت نءوه ”ىجممالا لاه
 |امنلاءلرجن نوراساواهةسسسهتةطاذاف هقحلا ىتسنرح من للا كيسي ناكو لاق

 نورح هدَق ةوم نم يلدأب « اًمماعتم رك 0

 نمنئيراهلاو نورحلا,ب قلي باهملا نب سيمح ناكو همسصا | نم ليحل ىلع أ حربتال ىنلا ىهأ

 لمةمنبار ءاثشلا لاهو ضب الاب نعزيف ديشلاب نةماي قاوالا للا | ١

 انيراحما ن نءزتن ضد 'ىلا ضن «اوهعست ثيح نم اهتاوصأ ناك ْ

 نالعفنوك“ تانو<و لاعفوهو داب مسان اردو صقش. لو دز اذاعيبلا فنرحلاقيو |

 «ىونام سالو ىنامىلا ةبسسنلا ففانم ولاع اكس امةريغ ىلع "ىناترج هملا ةءسنلاو | ُ

 رذوع لاةيوءافلا سكي ةسو دنوذرهلا «(نذر ةماعلا «لعام ىلع "ىناّردوإ| ظ .

 نيزحو نزحو عفرسكلاب ل جزلا نزحورورسسلا فالح نزاساو نزملا (دزح) بنا|
 سرقة غل نزوح ى ديزي لاق هيلع ب وزحتو كلسو هكذسأ لثماضيأ هنزحو هرب هتزحأو |[ ا

 جادصلا لاق ىءعنزهتو نزح او امهبكرقدقو ميت ةغلهنزحأو | ١

 *ىبهااابدلا أي امئاو ء "ىكملا نزل او تركب ٍ

 ٍقرأاذاني رمهلابأ رقي نالفو مه ىه اب نزحت نيذا ا لح رلالامعفرضذلاو مضلانةئازحلاو | ْ

 نء نزلا ىجر ةيقزحرمعي تيكسلا نبا. ةنوزحاهيفو ضرالا نم اطاغام نزحلاو هيهبوصأ| ْ
 | ارطمفصب بيؤ ذىنأ ل اوةوضرالا| ٍ

 1 ايست ىت- قئلتريطلاو 5 تارغغملا نزلا نم طخ ا

 ا برعلا دال: ثزحلاو ريضو ريم لمة: ذحاولا طخال_غلا لايبخل نزلا ىيعمالا لات ا

| 
0 

1 

 هلوقىفلامخالا مهرك د نيذلام هو نأسغ نع ء”"ىح نزساو |

 رشملاةلغلاءارق فكن زهلاو « اؤرضحذاناسغنمريتلاهلأت

 سبي ىلء نس احم عهباو عقلا ضيقت نسجل «( نس ل قامة ةسسلاةاشلانوزملاو | :
 ا م مخل حج دع حس

 ممسمما سس مح سلا

 .: هم
 تر للا



1 

 هاند كو 1 م اكمال هسا احا

 هلأ لبيلجورخذا عتمه ةهيلتزتي اله ئرهشتيلالأ !
 0 ,لدفطو هما ىلنودس لهو 03 ةسنجمءاساموب ندرأ ل هو 1

 ًأاضيأ ةنجلاو ةلهاط ا ىفاقاوب اويأطاكعوزاجن اوذو ةنمتناكام نعت! شر ضامء نما لامتو أ

 | اذكتنخ أمه اوةو بارطتسالا نان الاوراتتسالان انة جال اوهيفرتتسي ىذللا عضوملا | |
 ,ءاشلا لاه ميسا ىلا ماللا ةرسسك اوأقواراصتخافاالاو ماللا اوذدخ كم1 لح أنمىأ | ْ

 تاريح او لاخلا تاذكنأو ه مولكسانلا نسح ا ىدنعَكيحأ .

 | قتيلا بالودلا نوذجملاو فب دقو هنصجو ننتج ددح اولاردسلا جالو يسلشلساو |

 قراطنبةرامعل يمءالاد_ثنأو .فنأ ىهراضي نينجا لاقيو اهملع |

 | ١ ةديعوأدننأو ضءالانوملا نو 5 قرافلا نامالاك نوثمتمو |

 نو *الا لملق ناكرفسد « نويل ف الة اويملاملل اًرم م ىنول سيلا تنيابريغ أ

 مصل جر كلوق لثم مضلاننوج عما او دادضالا ن ءوهو دو الانو!اوراببنلا ديرب لاق ٠
 |اهغاو سمشلا نمعدن وطاؤداوسلادي دشلامهدالا لبالا نمو لوحلا نمنوداو مص موقوأ|

 | هيوجلاو 5 ايي نأةوملارداس »لاق بيغتني>د دولاب مالا غم دنع ة وج تمعس |

  ىثعالالاق راقلابةءاطملاةباخلا|
 اهيا ود ىلا م اكيدعدبامل وانمَدَو |

 ًأراطعلاةنوجاضيأ ةنولساو ةدرولاو ةسغلا لسئم لمان نءنولاردصم مضاابةرداو |

 تدرأ اذا اذهراقلا هنو“ ضد ىح هلدفأال لاقيو .واولا فب نوبج عدلباو از.هاعروأ|

 نمبرض ”ىنوبملاو ةنوديا هش هنو سمثلا لاقيو هس ايلناتدرأاذاراقلاةنوبوءد داوسأ

 مسانويجاونيتي فشلا وج لدعت هديا وأ أوهوةهتجالاو نوطبلادوساطتلا 0

 لابلناو ةماغنلاول تو ه. اهيخنولساولزرقرئاكت . دسارعُس ف سرفأ
 : 1 ا رعاشلالاف ةلسقةتسهج )أ ْ

 اتمهج الم أ انلقذ و انوأرْذاة سئ لاباودانت

 , :  هلثم"ىمصالاو ةئيفس دنعوتىلا مالا هديا مجدنا

 أني 7 رلا نيد دقو بلا هيىذلا ني_>الا (ن>] 0 سس

 : | ل ثم ةفرعم نهو ةبيود نيبح ّمأو لة دلاكرسس كلان .ةبطلاونيطاؤ ءانمحأ راوتسموأ

 0 ال ةنلادرء رجم رغث هنأألا ةرتق نباو ص نبأ ماس وآن باو ةماساؤ سر عننا

 ظ 2 «رعاشلا لاه ذ اثوهو ةركتاءماللاوفاالا فذحن معسل

 | ليف سأرو نيرلساَمأ ىوش مسورع نولذلا لو
 | في رعنماللاوفلالاننافّرء.نانركتت نوما نباو ضانخم نياامأو اشي أ ةةيسح اهلل ايو ظ
 ذاك ذر نايس أ نانتحو ناننس امه لانقينرقلاو ثلا نتما نحال نيا
 ىد- ىلبنلا تعقوو. نانةنغامهننافلاضيالنيثثا لكواوو اسناونت احتوى رلاىنابواست 0

 ىذا ىوتسملانتملوزمادرخآو أ ىوتسانتاح موو ةشازملا نحو ةيداستمكأ | ١

 ًاعانوعالا كتر لاي ندا 14 ندخل دل ناثتوعو نانخادقو اشيمتش فاضل |

 رةدر

 2-  ر س س سم



 +١5 ال « (نونلا بابا «

 ٠ ةبح ناجل 7 ن) ”يمصالا نمربك ؟لدعلا ن عونلا اذسهمب< ىنكلا نبا ناكو لاق

 1 0 ةرقب فصي دسم لاق ناحاههءوو5 تن دلاك ةضفلا نم لمعت |

 | اهماطظن "لش”ى رص انام . ةرعم مالظلا هسو ىفء ىذنتو :

 نأ وقمع لدلاهتسأو للا هنا لاقيو ان هونج ملا, يريملا هيلع نحب ( ننج) |

 ظ أ 'ونج ل_جرلاّ جو ىرتالو ىقّامنال كلَذب تدع«لاسقد "وج دحاولاو سنالا فالخ |

 | هناله_لع ساقي الذاش تأ امنونحلافمهلوقوّن يلقن الو نونو هنهقاهنحأو|

 *ىننحل ارباح نب ىتوملوقامأو . هلسأ ام لوا! !ىفالو هيرشأ ام بور ضم اق لاشال |
 اعقو فرمللا نم ىري_ط تصصأ الو «© كىدرم "لفالو ىت> ترفناك ا

 لاقو هذ ور واح لغو اسأل دربمابو بلقلا نملاندارث هناف | 1

 | نيناملاىصتلاقامردخت « نيناثعلا ل مةجاع « نيكاسملا فراخ لسرأ برا

 ًارعاشلال وقو هنوصراكب قاب ابا ساو هرهز ح رخو "فثلا اولاطىأ ان :ودح تنتلا نحو

 ْ 0 ”ودح هيزايزافلاّن حو « ىراوس لا علقلا هقوذ أتفت رجأنباإ

 | كلذ لعفال وتو هباسسش لأ ىف ىأ لابس نب الل ناك لابو نينه ولانيذهل تحي
 ْ : لختملا لاه هناثدصو كلذ نع مالا |

 | لوحلاقلملادهعدبسما ها الولع وعلان ع ورا 1
 أ باهسأ نم هلوزئنان'دحت ىلس ثمغلا اذه قسلوقي تدبلا اذه لبقءرك ذىذلاثيغلاديربأ

 | هجراوىأ هتتنجأو تملا تانج و قالموش نم“ بدع هيسصلل  نأهسفنى ست هيت لبق |

 [ نامملا ىف م داما ولانيذملاو اداوثأ ارملاتنجأو هتننكص !ىردص ف ءئدلات تتنحاوأا

 عهجباوةرتسلا ةنلساو حالس نم هيترتتسا ام مذلاةسنحلاوزوشملانينهللاو ةنجاالا عيبباو |
 | نادسلاة لاو متلي اجلا مهاويل جلو :رت فتم ىأ ص نانا لاقي نام ا| ْ

 1 رعهر لاقو ةنجلضتلا ىعست برعلاو تانشحلا هنموأ إ

 ٍ اقدم ةئيق ست مشاونلانم « "هتةمىرغف قع اك |

 ْ بالا نانو نيراويب وثاىأ ىرتامالا نان ”ىلعاماضب 5 لاقيو بلقلا فلا ,نانماوأأا
 أ

ْ 

 أ

 ةيدئزب فاغشر عاشلا لاق ه«مامهلدااضدأ|

 بان نب ضايع ىطرالاو ثمر! ىذب « انبيكحر كردألدلانانجالولو . []
 | ةنمباو مهؤامهدساننلا نانجو هنلظ نمرتسام ىأ للا نونسب ىوربو تدكسلا نب الاف

 | ةنس هي مآ ىلاعت هلوق هنمو نونا ةنلسأو نيعجب أس انلاو شل نم ىلاعتمفوق نمو نطبا | 1

 |هنمفوذح نوتحلا ملا, ناسا وريَتلا عقلاء نئلساو ةدحاو ةروص ىلع دصملاو مسالاوأ ا

 1 ةقانلا فهددلاه داولل| ١

 1 نالساو نيا !اهاهز ى تس هاندأ 035 ةقاخ : يو تناك ةماطنلا لشن ْ ا

 | هلع نوءاض-إ ةمحاضب نال او ناطسو. طداح منان مهباو نحلاوب تاما | 1

 | ةنحلاو نونمل اا ةذجماوٌنج تاذة نم ضرأو نونجم هنأ سفن نسدكرا ناجتو نناجتو |

 رعاشلالوقب لمت هنعمل ىشو لالبناكو كم نملايمأى م عضوم ماا :

 عع سوس سم سس سس



 نانو اس اولاناب نانح :أ رمااولاقو نيبجوهف مضلاناضز أن يجو نابجو وذ لجرلا يحن
 | ةديممدلولا لاقي نينيفباىلا تنبل انبي مليون اببسستدجو هتتبأو حباّرسلا نيا نع

 ًاايلغل جرلا نيمتو ءارزمصلا ديدشتلاةنابحلا اونابخلاو هلجال لاملاوءاقبلا "بح هلال لضم

 يسن جام (نح) اهلامثو ةس جلس نعنع نانيبج امهو غدصلا قون نيم اهأ
 1 خاسهشلا لاق ١ انجن محير سكلانن دقو ءاذغلا|
 نيف نجى رقاد ندب تداحراهنباغم تقرعدقو 1

 بابشاا«ىطببلا نباديزوأ ءءاذغت أسأ هنن أو دارقلل ىرق ةقانلاهذ هر عراص ل وشد | ١

 ره ناحيججو لوعبفوهو مله نوصيججو .ءاملالياقلاريصقلا تابنلا نم يملا مضي ناو |
 | لجرلا لاقي تيكسلا نبا (نع) يهاب نمرة ندجوذ( ند لاش كالأ

 نالدق صم انورج بوثلا نرجو انوزب نرس بي نريجدق هيلع نمو مال ادوعتاذاذي ادلاو ا
 : دسللاه عردلا كال ذكو نراحو هذ

 مالْعْردَرَملا ايلعودشب .٠ ةّردط لكو ضن نراوجو |

 نردلاو سرادلا قد رانلانراملا حارحلاوأ لاهو ةرملاداو نراملاو . ةئملاعورد ىءدأا

 لدن ورعوب أ دبشنأو ةظدغلا ضرالا [
 نول اىزايملا قودنم نو .٠ نيطلااهتهاأو ىدعب تاكدت ٠
 || ريعبلا نارجو هبف فذ ىذلارقلاعضوم نب راو نرحلاو لرجلانءلديموهلاقيوألا

 || رعاش بقادؤعلا نارجو سرفلا نم كِلَذكو نرج عسماو هرحتم ىلا هعذم نمهغنع مدعم
 ش0 هدأصابطاةهوتلكلذبةلاغاودروتسملاههعاو :رغنمألا

 لصيداكدةدوعلاناريتيأر ه .ىنتاف”قراجإارذحاذخ» ١ 2 أ[
 | نوريجوبل اب رملا ىف ةغل ناب رملاو .ءاسنهب برضلاطوس دوعلادلج نمذخت !ناكهنأ نعي

 الأ لسجر مساو عردلا نسثودجاورد سلا ن وحلا «(نشج )» قثمددباوبأ نمباأ
 | فصي رمحأ نبا لاه هنمر دص أ لمللا نم نشوب ىضم لات: هردصوهطسو لالا ن وجو |

 انيضاشاهليانشاوج ٠ ”ىبح ىذا هريبص»ىنب هباصمأ|
 | تخاناعجونابلصاا لور يبكلاءناعملا (( نكجإ> ضرالان مةعطقلا نيبلاوأ
 | عضوم مسا نفل اوف مسا دن اضدأ نغلساو نيعلا نغج نفملا' ( نهج :-( قدزرفلا|

 | ءرصتلاب تاثفمباو ناغملا عه او ةعصةلاك ةنهبلاو ةنقمب ةدح اولا مركلنانشقن ةحلاو|

 2 هدم ياي 0 اوارأا اننوكي اا راج ا نالإ 5

 أمر 0 حالو -رمصالا لوق اذه لاثمالاباك فدو لان

 ] / نمل جر هبعمو حرش بالك ن نو رع نبةبواعم نيوربع نب نيصح نأ هثب د نمناكو ةنموج |

 ٍ | هلام اوهتقف نيكسنافاناكو يؤلكلا ىلا ”ىنوملا ماقفالزنمالزنأ ىنخالا للاي ةنهج ألا
 ا ٍ
 نسنخالالاةه: مسا مساوملا ىف هبكس.تةيواعمنبور ع تن ةرغصتناكو 2
 نيقيلا ريا نهب دنعو 5 بكر لكن يمح نم لئاسن ا



 ًاريص ىذا ءزاحا هنال ن علا ىلا بو فم ل اضالا ىفيوهو ةون ناتو لاجر ةيئامت (نع) ْ
 | "ىلهسو ”ىرهداولاه كب دسنلا ف نوريسغي مهمال اوأ اوف ما نئوهف ةشيئامتة عملا |

 | تيئف نولا ىلا بوسنلا قاوله فاك تلال !هتماوضوعو بسلا يءانئدطا ةنيئماؤفذو |
 | هللادمع ضاع لوقتاك ةئامىلانعتو ةواش نامت لو ةنذ ىذاقلا'ءايتتيث اك ة فاضالا دنع ءوانأ
 ا داوج ىرحم ىرخف عن سل هلال بتل ادنعتوثتو رخل او غق رادع ني وذدلا عم طق تو |

 بوثلامماوقو عم هنأ مهوب ىلعوهف فور صم ريغرعشل اق ءاجامو فرصا !كرتفراوسو ْ

 ريشي ضرعلااو ةئئؤم ىهو عارذلاب عرذي لوطلا نال ة نات لاسقي نأ يح ناكن انت عبس
 | انرهشلانمانمسمهلوقك اذهو نابسثالا ركذباوأي لاا وثنأاسماوركذموغوزبشلاب |

 | ةئافلا ترغصناوريك ذتلا نمادتدج م مادالا ارك ذولو ىلاسلإ نو د مامإلا موصلاندا ارباخناو

 أ تاقفءاملا تفد تاشناو قم تاقننسح أوهو فلالا تفذح تش نارامحلابتناف
  رعاشلالوقاَمأوامهيف ضوهن نأ كلو ريغستلاءابارق تمن دأو»ايفلالا تيلق ةنمع

 59 اعب رو نيتنث اوةريشع ناتو«. اسنابثوامنامت تب رش دلو. +
 | لاهاك ديالا لاول لؤةي نمبةنسغل ىلعءايلا ف ذحامناو ةرشع ىفا مث لوقي نأ هق-ناكف
 اخي رسلا نط. ديالا ناود +» :تالمعنؤىلسنعترطق.٠ رعاشلا
 | نأ متهنماي'تنكاذارسكتلابمهنعأو مسهااومأن مت ذينأ اذا عنضاابمهتنأ موقلا تنمو

 | ٠,ظوهوانم هلباتدرواذا لجرلا نعأو ناكرأ ةمنانث هلل عج نمئذوةمنانتاوزاص موقلا |

 | ىرمشبب ىرسسكر شبابي ارعأ نأ كل ذو نيناسمث نأض بح انص نم قدوه مهلوقو اهم امظ أ نم
 ليزلا تنغأ لاقي عببملا نك نغلاو .نينامتانأضلأسأ لاقف تاشام ىاسلا قف اهبّرسأ

 ! ريهز لوتو  هلتنئأوهدعاتم
 ندبلانعأترعوءام_كااراز. ٠ اذافيدسلاوصش4باذبالوم..

 | نيبغلاو نمزأو نمز لمن معجبو وف مضااضاور نمؤاسنمتاهرثك ديزي يملا تشي ءاود نأ
 | . لاهو .ةينافلانمءزوهو نا

 | .٠ .٠ ١ .اهيئالاسقلا ف كراصاخ ه.اوشنو أنيس موي ىمهسشيقلاف 13١
 ىتلا تارعشلا ةنثلا (ناث ])»ةالذفاك ةنمحلاو عض وم مسا ةينامتو نقلا عفت نم ىأ نيود |

 هنو لأ دشنأو ننثلا عهلباو ضرالا غل داك ىت- نا درقلا م ىلع تابسأ ىتلاةيادلا غسررتتبو مى |
 | ىرمارهشهرهشب طلخم ىذا وهو لاه طساف نيرفلا نم لدحر مشج نيةنسعب را" ىيمصالا |

 ا . رثب رئاذانيفيدوس 8 باعلا ىفاوشك نتثئاهل, ٠ .٠ نيقلا|

 | اهبلعرعشال:درصعت سبل لوقي رثك اذا هرعش فو لاقي نراكي ىزو ههمريتغني-فيهلوقأ
 زإرلا لاقو .شيشخلا سي رسيكلاابنئلاوةناعلاو ةريسلا نيباماضبأ ةنثلاو |
 : "نت نم هلك 1ع وقالا قكم ظ

 مرسال
 ب لوقيمهضعبو مية ءابلاو يطا منج نيمعاو تابخلا |



 ه(نكت)#« . .٠ »ماالالستزو تقنيا

 . | يللا نم نالعف هتلمب ناو هتقرص نيتلا نمال اعف هتلعج نا نابتو نبل حدب ىذلانامآلاو |

 ش | ااا زب رانج دعس لب هارد ديد_كثنلاو مطلاءنابشااو هفرمهت م
 سالاناّقنا 4(.نغت نوثمىف!لافون ات ىف ىلم هن راع ثيدح ىفو نيحالمال نوكي

 | لقتأويبرشي ىرلادبجتاك لبر مسااشبأن نو ىذا اينيكت لان لمخرو هملكسأ 8
 [هعبطو هلتوس نم ىأهنقننم ةجاصفلا لاقيو »* نة: نيا مىرأ امم يري 5 لاهو |[ تامة

 | عقباضيأ ةنلتوةنلتذلبق ىلالاقي ةجاطاةناتلاونونل اديد_تقو مضلابةنلتلا .( نات إل || 2” طتيزرر *انةنوهلر و
 ْ 00 ”ىهصالا تيلىأ ةالتو ةنلت مسهف ىلتيكسلا نيا لاه اهمتوءانلا ةابعو روز الجوزي
 : انالتتعزاكانبلصو « اناجىرادىأ:لبقىلوأ دشنأو نالاأ| كر“ .- "اورو
 |لقيس رمسكللاب”نقلا (( نت ]) نيت ف د تدي زامءان اهيلعتدي زنال هل_صأدسع .وبأ لاق ل>روى 0 ا ئم ا[ |

 هر ةداثو أف عضو أ قع ق نانو: سمامبه ىأ ت كسلا نبالاك نانتامهونالن َنتنالف هصرر 7 لحيلاو
 ش ود و. . © تطلا

 ا ع ومنينتلاو تابحلا نميرمضنينتلاو ”يشيالو ف هصقا ذا ”ىبملا ضرملاّنتأ و: أف وأ 00
 ا | يتلا ىاعت لوقو ةنيتةدححاولا اسبانو بطر لك وي ىذلا اذهل نب املا 3 57

 أ | مأشاانناليج امه لاقي واذهيكنوت زو مكتةوهام منع هقا ذر س امعنبا لاه نوتيزلاو

 بل قاب تلو ةفرط تن اذااناشوان ب هندن [بوذدلا تن د( نب يأ الار صف 5

 : ىل«ئذلا تادشته نم لوقت ًايسقهبف ل هيف كددق ليذ فطعننأ او ءاعورسكلاا,نابثلاو

 || دق نم كل: هارسةزخ هلع تغفل اذا ذتحصو ١ 0 ايدي داوم

 | ءضتس تنتثذقةثلو « لاههننل تنتث هنمل اة تثلش هن رباك وبا ان (3:) |

 لاش أ حالا نيذك ل جرو نيف وهن بلصو ظلغىأ هنا ئثلان م ني

 رثك اذا الق ضرالا ىف ألاقيو تا
 ا قثعالا لوقو

 |هتعار كل فترسكلارمعللا ند «(ندن )م داق قتلا قام[ نكا تح برحلا فلهت
 ا

 ْ 1 | ناو سع ني د## لضفنرممزلا ننا لاك دي د-شنلا,ندثمل اكل ذكو ملل اريثكلا لحرلاندنلاو

 أ ١ نكرملا:ىطو هقدارسامطض « :ةكرساذانةثم َناهدتال ١ نب ررعلا دمع قع

 | نمهنا لقاك ناكن ادسعوب لاق 3 "انامل ةدلا ندم هنادي ددلا ىدشي دع ىفو

 ارواتمنو كح, نأالادنئمهنا لاقي نأ نمامقلاف عانةجالاورنصقلا ف ديهلا يشن ةودنثل ١

 املغو حانتساذاهئاضعأن هضرالا ىلع عمن ام ىهوريغيل | تانفث داو ةذغنلا/( نغ :

 ا 1 جامعلا لاه يدل

 ا اسما
 ١ تا اتت ايحابعدا ويلذإ اعدل 0 يبا رلإبج وني هقن اديها ليقاذ ' /

 أاهناوجةدازلاب دو هيلع ةتزعأ اذا : منوي هب دريس دم

 : ان نفث رسأكل يهدي تذفثو اهتانفثي هب نا ابابا تيقن رق

 || نكسلا علب اوهريغو ماحللا نم برعسلا مضلاب ةنكستلا ن كن )). هدي لمعلا نفث أو تطل

 أ نكاح فاهكذدبل .٠ مزين رد انت ىثعالا لان ا

 اصل دج يحسم يح يم حيا حس

 لاو
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 ةركدعلاه عقبالاوه لاقي نيبلا بارغو |

 ْ عشبالابارغلامهتسىرحو « عقونأ,مهتارذنيذلانعظ ظ

 | عاوم شهرا. الاب ناجح مه ريحت اكح انا قرح |

 مهد هلالمت اك اوهفدوسالاامفنيلجرلاو راقنملارعسالاوهنيبلا بارغش وغلاو أ لاقوأ

 ا أردو في شتا عوق 0. توا اطسسو ىن»+نيو قارغلاب حي | ا

 ا -لذهلالاهاكت وذل عف هرب مكس دب عطقتدقل لوقت هن ءرعأامماهتاغج ناو ف درط ا

 1 انوبملا هينيع ني ف داصف 9 حارب ةعملس هتققالف |

 ٍ ظ ىأنيبنيبئثلا اذهو هتنتأ ع هنع تكسم مني دعي هتمقلا ذا نييتادمعب همقالوةنو أ
 ني ىعست ةففل د زمولاو َمَقلا ىلعانتيو ادحاواعا الهمس نامت امهو« ىد رلاو داني ْ

 1 ىوهذةح وو قمت ناكر هت نا! فرغاو هو نيالاف رحو ةزمولا نيب ةزههىأ ند |

 | مس لثمءابلاو ةز مهلا نين هفةروسكم تناكناو لاس ل اثم فلاالاو ةزمهلا نيب | |

 ظ َ

 ْ نك م فبما عقتتال يجو مول ش:واولاوةزمهلا ذي هموم
 هكركم ىهذ ةقةحلاةزه هلا نكمتاها نكي لونك الا نمتب رقدق تأ اكناواهنأ الا | ْ

 صربالان ب ددس< لاهاك اهذعضا نيب نيب تدعموم شمة لا ىف |
 اذ نعي طةسيموفلا ضبعسءبو انتقم ىمخخ 1 7

 انابتمتدزافو افلا 7 تراصفة حفلا تعبأ ىلعفاشمو هيد مري اهعض طقاست ىأأ

 || املا ف اضتامتل هباومانا انتر تاهو نيبانان أ ى انام أ همقرن نحن ان لوقت ذساو ققملاو |
 ]| فرانل اىلوو تاقو أوه ىذلا فاضل تفذ ريم أ حاخلا نمز ل وةكنامزلاءامعأ
 لإ ىمصالاناكو ةيرقلا لثساو ىلاعت هلوةك اهيلا فاضملا ماقم تعقأ ىتلا :هلهلب نيب وه ىذلا ظ

 رسكلا,ببي وذ كألوقدشنو نيبهعضومىف لص اذا ام اني هب ضف |
 عفاش“ ىرجأ :أاموو 5 هغوروةايكلاهةنعتانسإ ا

 الار دق ضرالا نمةعطقلارم م ريخلاوءادتبالا ىلءاغب واشب دعب ام عذري هريغو
 لانا يطاخ لبقمنب الاه نو. عه اورصيلا ىهتمل»

 انيبلا كل ذانهو تين ىنأ 5 هيل اغبلا لاو ًريجورمس

 ْ بورك ذ:لاو لاخلا ةب-ا م ”ىركمل |ةذباىلاثد تلا بهذ فاكنلاو ات ارسسكن مو | ٍ

 ورعى أن ءةدحانلا اضيأنيبلاو
 | لاك يب حسن حدقاضيأ يلا ةنبتة دحاولا فورعمنيتلا ( نت نانا سن ل

 . ]| ىورت ”سعلا مهل براشم ندمعلا مني رشعلا ىوري داك, حا دقالا مافءأنيآلا اسك |

 | ردضمخفنابنيتلاو رمغلا مث لرلا ىورب بدقلا مثنياجرلا ىورحدقلا مم ةعدرالاو هثالثلا |
 أنت - 'رسكل اء لجرلا ني دقو ةنطلاو ةئابطلا ةتابتلاو نيتلا مفلع ىأانيتاهتينأ ةيادلا تن | ْ

 1 أقدأ اذاني نيتدقو رومالا رافد! قمقد طف ىأنيتوهفانطفراصىأ كي ر هااشتإ

 || ا هنءىف ما .ال إف لونك بنما ليزر ع نيدقا بمن مانت دع ل رظنلا]

 | ٠طن ردنا مجدا ٍةءىأ نشا منت ىتح لاملا عبس نماسهلع فني هنااهجوزإ
 _ تب ب يجب ب ببسي ا ايببللا

| 
1 

 ا
 ١

 ا



 (نيب) 1 «(ءابلالصت) * 1 مهر

 امه« نداوكلا فارع اك ا.سن « ةناونىنع لوش تيقادقل

 امكانج لضنلا سار مائاذا ه٠ اذبح ةناوءىداو ىاتخانأ نملاحاضولافدأ
 ناشْلا لاه ءاهلافذحءامامبرو

 ا ناوبىذو نماعلاوط 5 ناعظالا نم ترك ذتاذام

 ايلاينر ءايلارسكيث اوبلاو ديدشتلاو فلاب ناّوب بهشوهف سراف دال باك ىذااامأو

 |( لاقت ةناناهتداورهزلا ب طرصشلا نمبر نامل او مضلاننون عجب اوءاسبحلاةدمع أ نع
 ]لإ ةتطلاةأرملاةناهلا 03١ نامأا 00

 لاقو ماطق ثم: سا مسساناهبو حدالاو سفنلا

 ١ ييعنلاكيقيليالو ثربك « قي" أت لو ناهبتلاقالا
 أ اواماعيو ضغىأ نكي باب تاذ ىهو ةضغ ةنكيب ةأ سما حجرا لاق «(نك)

 007 لك با شتاذدبوبعر » لالا ثكلالثملفذكو 2 دشنأو لكبب
 ل| ىرقودادضالان ' لما نيلاب وع وانس نييينان هنملوق: قار ةلانيبلا (( نيب )

 |١ فذحلا ىلع سمالاو مكلم و عطقت ىأ لعفلا ىلع عف ةرلاف بصنلاو عف ةرلاب مكس عطقتدقلا

 || دمعي نيبو دمعي نوب ام تبو هدو هوبي هناي ل اقد هب 7 زااولضفلانردلاو مك .امديرب

 د | ثيدحلا فوندلا اوةحاصفا!ناسلاو ربغالاثيلامهثنب َنالاقيفدعيلاىناماف مصخأواولاوأ
 ا بسن لجر مسا نييأ وام الكمضو أو هنم مصفأ ىأ تالف نمنبدب أنالفو ار ىسل نانسلا نمّنا

 | عشت اناس ئشلانابو اهريغو ةلالدلا نم ئذلا ندب امنادسإ او نيبأت دع لاقي ندع ديلا

 || لاه نءموهفاو لا نايأ كا ذكوءانبهأو نيه لثمءاندأ .أمهباو نيب وهف

 ا ا رودح نهرا !نمنانال « اهدا ىساضقونّرذ* بدول
 ا هتتدتوووظو عضو ئشلا نيبو هتفرعانأ هتنبتساور هظئ ثا نامتساو هتدضوأ ىأانأ ًاهننأو

 ْ [نييدقلئاافو حوض مولا اضي أن ممستلاو حاضمالا نيمدتلاو ىدعمس ال اوهنالثلا هذه ىدعتتانأ

 [ناسبتلاو اهتمت ام ىأ هاهنا مان“ ”ال”ىراوأ الا « ةغباشلا لاه نين ىأ نم: .ءىذامبدلا

 اركتلاو 1 ذتلا لثمءاستلا عقب لاسعفتلا ىلع* تاب ارداسل انالداشوهوردصم
 هسأر نايأف ديرض لو نو ءاقلتلاو نابل امهونافرحال اريك ا,ئيعلو فاكوتلاو

 1 لاو امم ”ااضر أ نيبمو نمو فهل عقر ه لس نم

 رهان نيرا 8 نيبم ىلع مومل  اهيران

 نواف ذهل يان "”ىرا,لوةز هصق ىلع عوازل اعوقو نونلا عم ىنملا» ءاخ

 ْ [ىذلانئابلاواو دعاتواورحامتموقلانياشو ةقراسفملاةثيابملاو بههتوهوءادنااحرخمأ
 | تعج لءاق ىهو ةئثاب ةتبلطتو اه. لق نما مأب ىذلا ىلدملاو اهلاهش لبق :رمةيولطاىأب |

 أ تدك قت اهرو نمتإ رقىتااامأواريثك اهرتو نعتناد ىلاسوةلاةنثاءااوةلوعفمأ ١

 ش ا ةعساولار عقلا: دعبلارثبلا ةئ'ايلاو ب.ءام_هالكو نونلا يدق ةلاءلا ىهف هيوصات |

 ١ ا ش الش فص رب رجلاه اريثك اهبارح نعني ناطشالا َنالولدم نودسااو ا

 0 ناطشالانئاوس اهئانرا ه اع يسن شنب

 بارغو



 م هال *(نول» *«(ن ولا بان) ل
 يملا

 ا رمسكتلابن طدوأ هت كي ا طبو هفصاوخد نءترص نالفي ؛

 ا حالقلالاه عيشلان نمهنطن مظعانطي نط | ا

 0 ندع ىلع ةسعنه صن لو « نطيل نماهدالوأ عضتلو

 قاثو ريعملا ع نطن تن لع ىذلا مازدا بهَا ناطااو ةرتفلاوءاخرت_ءالان دغلاو 5

 ريغبلا تنطبأ هثم لاقي لحرللريدصتلا ةلزنمب وهو د22 ١اذا الل ن اطيل !اًمق- تقلا ||
 ةئاطيو نانطب أ امسقو اههتطان ىقرعسرفلا عارذفنطالاو هتاظيتدد_.ئاذا ان البا :

 كضاوُ نمهتلع اذا لجرلا تنطبأو هتدلو لترا هئاطبو هتراهطظف الخ ب دوثلا :
 ئدلا تنطبتساو ةناطب 4تلعجاذا ايطس بوثلا تنطرو ىصشخحخ ى.لاتناننأو |||
 سيقلاو ما لاكةيراحلا تنطستو ||

 لات ا ذاءعاكم نطس ألو 5 ةذللاداوج بكرأ ىف اك

 ةئطدأاو تاّرمريشعا محن ىأ نطدأ ةرمشع ةقاسذ ١تنطّساو هنفتلوجأ الكلا تنطو :

 اهعبتت ص نمري-خ ةنطدلل سل لاقي اديه ءالتما ماعطلا نمْىلدمنأو هو ةظكسلا |[

 ' يظعلازيآل ىذل ناطبملاو نطيل !ليلعلا نوطذملاو هئطبالاةمهيال الامتنان طملاو |||
 ةقرئاؤد لاق ةنطدس ةأرملاو ناعما سهاضل | نامل او لك اللا ةزثكئ منيا ْ
 ْ الادخابصةىريلافلغاوج « 'تانطيممالكلاتامخر 0
 | هن الدوهو رمقلالزانمن منمطبل او نيطدوأش ل امي دمعبلا نيطنلاو نال 1

 | ةريثك حوخن لح ا تالرغصو لدحلا نطبوهو "ىنابثأاهن كس تالثقلا هزت راق ١
 أ مضلاءنسلبلا ند ؛ ١) .هتيلنرالاو هسنطبنيطبل وان نقداارشاةلغةدوض لع
 ةيغافزو ةعسىأ سما! نمةسنهلب فوهلاق نولي هلو سددعلاكت |

 5 6 ؛ ) اهلبقامرسكحلءاتراسامناو هرغخقىففاأب ”ىناهمللا قطموهو ||
 اعز ةةيكتسو تناك ةيمطةحنارلا ةذملاو هب ماهأ ن اكملاب ْ

 ْ باتذلا غلا ةنثد 1100 هنممآرالا يدق ددعو ٍ

 | "ىتحولاروثلا فض ٌةَمرلاَو ذلك ناتب عماوأ ||

 ش لاظملاسانكلا ىفذانبلا ميت « تيطقءابملادوع هب َنبأ 0

 | هقنم نا كتصو بيطلا ننال يسنلابسنانتاو ساكلا ميدقروث ىأ ةءابملا دو لوق ا
 [|| ءامح  اناف كح ضرالا لم لأ ىلاعتهلوق هنمو اديز براضوه مهلوق عراضة ةفاضالا
 ا رطملا نمهراعبأ باص امماننت امم شي رتدرأل وتب تاومأوءاسح أ تابفكىأان اومأو ٌ

 ىهونانسلاةدح اوةنازيلاورهزلا تءراذاءامظل ارعب ةسحنار ىهو ة:بوذ ىأ را ||

 لاك هلقالددءلارثك اءابباؤراعسااعرو تانان" هللا عجو عداص :
 | هدب سل عد جس لكن نال يضخ نانبلا-ةيوناثبلا نما سجل ديرب « را د سدح |

 رنا أ ةأىعاممماةنا يو ةسضورلا ضان ان او رك ذيو لح .وهئاقءاهلا ال اهدساو نيبو آ
 ش || امأ و ثدحلاىنانبلا تبان طهر م» واهلا هدلو بش و رهذثي لاقل" ى زان دعس تحت

 : | لافو يرعب ( نهر بزفمود دعا كا
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 ١ رفعي نيدوسالا لاق
 , 200 بشالانديلاءاكبامعأ « : تاطمنم تافبابشاله

 عردا!نديلاو «٠ ناقل! نديلاواهمضدق# ةبلك فص ت.مكلا لاق هلثمثدب لكوو |

 مضلان ندب عسملاو ا ميونمباوناكم منال الذب تعةكءرحتةرقب وأ ةقانةثدءلاو ةريصقلا |
 زعارلا لاق رسعورمسءل:مندبلاكاذكوزانتكالاو نمسا اضيأ نديلاورمتوةرلثمأ

 رابنالا تابرذ اهلعتيد 5 راقياو ندي نءاهن اك ظ

 مضلا, ندي كلذكو مخضاذا ندين دبي فلان لجرلان ديه: ملوقتراةباؤ نهننماكوربو
 طقرالا دمج لاق ّنسأ ىأن ديو نيدب واضي أن دان: سم اوندابوهفةنادين دب

 5 .رثلال_هدبامءسهلاو « :اميديتلاو بيشلا تنفخ تنكو ْ

 ْ ا( تدنسأو تركى دودمسلاو عوكرلا »فور دات الف تاديدقىناثي دا ىفو |
 : زحارلا لاق“ رسقلانمبرض“فوبلا

 جي ريلارسك ةادغلابو » ميشعلاب معلا نامعطملا 1
 ني ربب لمر لاقي ل* روذ عض ومنيربي و فرخ نمءاناةيئربلاو اهجةددكملاءاملا نملِدبأف

 | لات ناسنالا نم عراصمالا ةفزتخع ىهريطلاو عابسسسلا نم نئاربلا ”ىبهصالا لاق 6

 ٠ سقلاو سما لاق نئربلارفط باخلاو أ
 رفعت انهنثرباعتار ٠ ارهاماضش تلا ىرتو | ١.

 لاقو دسأ ىبن م" نئربو عبسد وهفرطملا هبرختنا ىأا سفح

 تناقااكءلسنمىضمأ ل وهلا لع « نئربل امكتمىللاداوزا
 دشنأو ةنوذربنيذاربلا نمىئالا“فاسكلا لاق ةيادلا نوذريلا ذيب )أ
 لئاطريغتنو ذرب لعتنأو ه "هلوج ليملاك تاج اذا تيرأ ظ
 لاقو عاطل ارق نءذضت“: 1 رمش ىهو ”هلَدلَملا رسكلاب نيزرباا (ةندب ( ا

 انهنيزرباه-هدتن ةنوح ٠ ةنوضومة-.احانلو

 اهنيطىرخأب اس نعلف ه تكيوأ تدراحاماذاف ا

 ملا, نويزبلا 4( نزب )' ةسوعا ماقأ ىأ هيلع نهربدقوةسخلاناهربا :(نعرب إل
 داودوب ألاف مأشلا ىحاوني عضوم ناس هل عاملا نسب نسح (نس ) سدئسلا |[

 ماونتن هنو اعبجب نه عنب أن اسم لذ نم تال ْ
 ة-ةلهثب أنّ أ ةدسعىأ نع متاحوبأ حو رك ذءوهوروظلا فالح نطبلا (نط

 نارهظوروظ لدم نانطد عه او سد رلانمليوطاا بناها نطبلاو هإبسقا! نود نطبلاو |
 اهطسو هناا نانطبو .ضرالا نمضماغلاوهو نططملا عجباضيأ ناذطبلا وناددعو دعو ظ

 لاهو هسزطل تر رض هسيطنو |

 هلال! نييوهاريصقزيب ٠ ةنطافارقوم تبرضاذا |

 | االطبو مستو هصصخو هلركّتو هركشت ل ثمل ناسرو هنلط موق لاهو امال دازفهنطبافدازأ |
 | تنطبو لج وزع هللا ةةصيف نطابلا نمو هنطان تفرع يمال اده ثنطبو هةلخد ىدا ولا |

 ا تتسلل وسم دتحب حجل بج اج دج دبع" و: جيروم دع ووجو تبيع بج حجو جوج رورو جب ججسابس جس جو بجو بصمت



 و «(ندبإ« « (نوثلا باب
 0م ا ام اا م مااا اااااكذكذزذ 1 1 ا

 ْ لصتملا قرافو نس كل دافر هامل ةلْزْخجناكم مدن لدفتملاريمضلا نأ الا كت .:الوقلا

 ْ هناركأ نبال سيروانو أن زآت نأ هسنملوقتقفرلاو ةنيكتلاوةخدلا ثوالا نو 1١

 زحارلال اه نوولا ندل دمهوهو ديو لا ىشاااض أن والاو عداو

 نوالا لءلقناكرفسو « نولافالتخاوىلا.كلاّرم . « .ىنول لدا تننايريغ
 هفاور ىأنئءاوأ لاسل ثالث كم نوووانش و عدت اوريسلا ف قذرا ىأ كل سفن ىلع نأ لاسقي و
 امهونينو وذ رخلوقتحرذلاى احد _>: أن والاو تاعداو ىأت انآ [لايلرمشعو
 تّدتَماو هنطب ”الستماو برشو لك اذاراملا نت مولوق وقدنمو لدعلا نوالاو نيل دعلاك
 : ةبورلاك نوالال ممر اصفءان '”رصاح

 قةعلا نيو اتنوأدقواّرسس *« قلقلا”براصاوعءدي سوسو :

 ةنوأ عم او نيسحلا ناوالاو لسرو لوسر لثمبرقملا لماحلا ىعو قوقعلا عجيديرب
 ارايمهيعنصد ناك اذاهلوا مالا لذ عنسسي نالذ لاي بو ةعب لاق ةئمزأو نامز لم

 د زوألاق ارارصهعديو
 خس ا مولي قمدهللا مهيطعأ « . ةنوآدولا لهأ لاقت لاسم

 ا - ,!..ولاخوا ويكرسلا ناوباة نمو جزالاكةيظعلاة فصلا ناودالاو ناوالاو

 تان اوباناوبالا عجيو نوخو ناو لثمنو نادال اعجو « ناوبالا,ملدأ نم ىون تطش

 (نها) ءاينيواولا ىدحا نمتلدبأت ناقاهلصأ تال نيو اودو ناوي دل ثني واوأو
 دقو لعف هنم ديال ديزوبأ لاقءامعالا نيالا 006 نبا) نهأهعجو نوح رعااناهالا

 ا أنثي اذكا لعفتن أ كل ثآو كذمح ناح أ كنأأ آناو مالا ثم ةبحلانيالاو هيففاوخ

 تيكس !|نءادشنأو هنمبواةموهو كل ىفأ ل ثم تاحىأ دي ز يأ نع
 ايل ىف دق ىلب ىلا نعرصق او « ىتباع ىلع نأ ىلنئاملأ

 <ىأءانعمناداو هناكم نعل أس ةااق دي ز نيأ تلق اذا ناكم نعلاوسنيأو نتغللا نيب مخل

 ةغلةزمولارسكيناباو اهاس م نابأ ىلاعنهتنا لاق ملثم نامز نعلاوسوهو نيح
 فرطوهو ه.ذتنأ ىذلا تقولل مسا نالاو نرشعبي نانا <ىيلىلا أرق هنو ءارهغ اهلك ميلس
 انعرو ةكرمشا دام هل سيل نال ضيعت ماللاو فال هيلع خدتلوةرعم عقو نك وغ

 سشفخالادشنأو نيتزمهلااوفذحو ماللاهئءاوعت
 منان تن ىذلاباهنم نالوحف «  ةيق-ءارعم بح د تنكدقو

 ةيثبلاو ةنيلب تيم اهريغمبو ةنلا ضال نيكس, ةنبلا( نب ) (ا لس )

 ةمئثب ةينئيراصو هيئاوب مأشلاق هايف د لولا نب دلاخ تيدح فو مأشلاب عض وم ىلا ةيوسستمةطيح

 ةمنشب ىهلا :"هله_بلا ضرالا ف تدنن ةطئح لك ثوغل اوبأ لاهو ىربغ لمعتساو ىنازعالعو

 فيع نكت الخ اهبلا تيسنةأ عا م ءاةنحع (ن+) لوالا نمولعفم ةملبلافالخ

 | ةدئازواولاو ةءساولاة ب رسقلا# هنوصلاو ةن تانبل سقف قاس ّنهل اوقت تناكأتدب

 ( كن ديك هت مويلاق ىلاعت ةوقو هدسج ناسنالا ندب ( ندب )» نطبلا ميظفلا نؤكلاو
 | ىأن دبل جرو ليا لام هل هفحورالد ع اولاق



 م( تفلالا لمثله عمال
 كل م يي مججميززيهششلابس7لل

 ناقسهاندتنأك ه رخضلا ق رنه هخوو
 : ا ةفرطلاق تعفر تاثناو تان تاثنا هن ذح اذا كاذكو لابمنالا ىلع هبي دث كدريو 1

 | لقىلاست لاق دوجأ عف ةزلاو لاسعالا لع بصالاءىورب « اولا ريضحأ ى رتازلا اذهعأالأ
 كلو زك اك كلذكو قدعىلاو ىناو نولهاجلا اهي ادبعأ ىثو أت هقاريغنأ
 | »ايلا ىل:ىتا انونلا 1وذذفم ف.هضالا نول ةثتس مهو فد ريطا هذسهل مهلا معتسسارثك هنزل
 انا ىلاعت لوقكن يمعتل راسا ىلع دز ناونونل نم ةسرق مالل نال ىئاعلو ىلعل 3 'الذكو

 لذفلا عم نوككدقن أو ءادعامع هيضنوزوك مل مكلما بابثا بجو هلال ارقفال تاهتدصلا

 0 | لسع تلخدناف كمامق ديرأ ىئسعملاو موق“ نأديرأل وقت هيصنققر دصم ئهمىف لبقتسملا

 | نيعأ ىعملاو تقنأ ىبع أل وغتلمءتالاهنأالا عقو دقر دصم ىنعجهعم تناك ضام لدف
 |جراغدبن نأ غلي لزقت لمعت الف ةد1شملا نع غفت ن واس دقنأو ىذم ىذا! كماسسق

 ١ |عقوبءاز :ءلل فزح ىهفةروكملاناامأو اهوثرو أ ةنااومكذت نأ اودونو ىلاعت هلنا لاك

 قام عج دوكتر كنمرك أتش نادل ًاتناكلوةك ل والا عوقو لجأ 1 نم ىلا

 35 رج ارلا لاق مد مك أتلل امهند .مهباعرورو رغىفالانورذاكلا نا ىلاعت هلوةكىنلا
 1 راهو ةرقدنمرتك 1 ١] اراغأاكلماني أر نااه "ىلا
 هلا دمعل اوقامأو تاعنام ىأتاعفناهقأاو لوق:مسقاباوج فن نكد
 تايقرلاسنق |
 هناتلقذا تربك دقو ل هالعدق بدش نلقي رانتهررااو ننب هىلذاوع عوض يك إ

 رلعدق هنالزيتيلاب نم تكي برعلا مالكرمر اصتخااذهو دسسعونأ لاف نلقي اكتاكدقهنا ىأ

 || لاه كلذا ةغلل اف عوضوم هنأ مدل هليوأت ديرياسغاف من ىنععهنا سفخاللرقاٌمأو هانعم
 مرعشي امو ىلاعث هلوقك لا عم نوكتدق ة-وتفااّنأو لاف توكسلل تاخدأ ءاسهلا هذهو

 هلوقكى أى ء«؟نوكتدقة هه ةحوتفملانأو اهلعل نأ ةءارقفو نوذم هبال ت ءاجحاذ اهنأ ١
 ا رسشبلا »اج نأ الق ىلاعت ةوقك امال لضنوكتدقنأو اوشمانأ مهنم الملا 1م

 تان وكت قو هللا مهبذعبال مهلامو دي بقنا مهيذعيال  مهلام وىلاعتةلوقك ةدئاز نوكتدق دقو|
 هذهذةديدشلا نم ةففذ نوكت د قودي زموةدناام كلوةك ام عمتدئاز ةففض ا: :رودكملا
 سف: لكن إ ىلاغعث هلو ةكديد_ثنلا نم فذ اياسض و ءاهرج> ىف ماللا لْخ دتنأ نمّدب ال ْ

 ل "نكم ساو وفانأ مهلوقامأو ىنللام ينعم ىتلا نام سدتلت الثل لو خالديز ناو ظفاس العامل[
 | فلالاو لعفلل بصان فرحت ى ءىلانأ نيبو هشساهرف مهلا ىلع قيامئاوددسحو ماكتمالوهو

 | ةقيدرةفل الا تاقس مالكا تامسؤ ناف فقول ةكصحسزرّلا ناسل ى ءانغاةريخالا

 ا :لذتي نب دنهتلاوثاك
 ش 0 امانسلاتيرذتدقادم « فوفرعافةرهشعلا فسانأ ,

 )| [كوقن هيلا ةفاض»نوكتتن ريغ نمدحاولا مو شلاكن رصف باطما ءان اهيلصو دقهنألغاو

 لأ تن :اكانأوان اكتنأ لوقت همبشتلا فاك اهيلع لدن دقو "نان أو أو ثنؤءالرمبكتو تثأ |

 1 ديزكسح تنأ لوةتروظملالصتتاسغاورهضملا,لهدتال هديشنلا فاكو ب رغلان ءكلذ وح ا
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 اكن ه(ناز# «(نونلابان)«

 | لاك بكرو ةبكر لثمنقأ عجب اور ن ءىنيي تدب ةنقالا عنق 3 0 كل ذنيح ىلعاكأ |
 ْ ماعنلامودكريطلا ةّرع .*«. اهنس نقأ ىظانم ف _ ش

 | نامألاو نمالا نمىريسغتنمآو نمآانأف تنمأ دقو ىنعمتةنامالاو نامالا 3 :

 | نمأ [ن مآل أو مولظي نأ نم هدابع نمآهنال نمؤملا ىلا عن هللاو نيسان ْ

 |ءاهىلوالا تدلق وءان تيلقو ةيئاثلا تذمل نمأ امدل_صأو نمهملا هنو ةدئاثلا تنل 2

 || اضيأةثمالاو اساعن ةنم6 "لجو زع فوق هسنمو نمالا كب رصتابةنمالاو فود دضنمالاو ||
 | كلامٌكرقو ىنععهتنقئاواذكىلعهتنمأو ةزمهلا لائم ةنمالا ٌكلذكو دحأ لكي قشن ىذلا
 | لوقتو نسحأ ماتدالاو شفخالا لاه .راهظالان يب ومان دالا نب ف ساو ىلءانمأتال

 | عقجا كلك الا واو يناثلا ةزمهلا تريص هبت أ دس !ناف ءلعاف ”مسيلام ىلع نالف عا

 جلا | واواهرببصتْأ كلذ ةنكتضانام_مئزتنالاناكو ناتز مهامها ىف

 وفةسح وتفم ىلوالا تنكَناافلأو أ هنئاوفةر وكم ىنوالا تناك ن اءابوأ ةموعضم

 ( شةخالا لاه نيسمالادلبلا اذ_هوىلاعتدل اوقو هنامأ ف لد ىأهملا نمأ: ساو نمآ

 ' رعاشلالاقأك نومأملانيمالالاقيدقو لاق نمالا ن وهو نم الاديرب

 ىيمأ نوخأال انبع تفاح 0-0 ىنأك حيو مسأانىل اعتمأ :

 ىثعالارعاشلالاقو نيمالاديد_ثنلاو مضلاءنامالاو قومأمىأ ١
 هيارشا دورومنامالارحالا تدهش دقاو .

 رصقيو دع ءاعدللا فنيماو ةف.عضنوكست نأ ت نمأ ىتلا قاف ة-ةثوملا ةفاذلانومالاو
 دودمماىف ب رعاشلال اق

 انيمآلاف اديعهللامحريو « !ديأاهبقيلستال برا

 ' روصةملافرخآ لافوأ|
 كَ ادعب انْ امه ادازف نيمأ 5 هتيارذا لطف ىمدعاس

 | عاقجال فيكو نيأ لثم فلا ىلع"ىيموهو نكيلف كل ذكمانعم لاقيو أطخ يملا ديدشتو ْ
 |آودلاعب ان دن أعجولا نم "نكي لج رلاّتأ ( نا )) اذيمأ”نالف نأ نمل اوقتوزينك اسلا

 0 نينالا لثم سذلا:نانالاو ه ب صولا هداوعىلا ضي رم اّنأ امو ةةرلا

 انانأ اراحزرمفلا دنعو ه امنيا رأ ارفض ءاخأ بطاخي ءانمح
 نجارلا لاهو نانأتانذكحوأ

 لئابسملاو نانأتلانماربخ © .لماوهلادرطاندجوانا
 أ ءانمسلا قناكاسكأو مت ءامسلا فن امهلعف أ اللاش, و ةاسشالو ةقاننىأ ةئاكالو ةناح هلا فو

 ظ ” يان انوش ةرطقتارغلا ف تناك ام ئأةر طق تارغلا فن امو نع ىف ةغل من |
 ريخااهبدك و دامهئمةر وكملافرايخالا ناعفريوءاعمالا نامل نافرح َنأوّناو ءامأ ظ
 ١ | تلثنار تلعأ تاشناف اةفف اذافنافةضدقو ردصملا ليو أتفاهدءداموة-وتفملاو 1

 | امش لمعتالفاضيأ 1ف فد دقو سي هلأ كل لوقتهسثتلا فاك نأ ىلءدازت دقو لمعتملا

 ْ رخ لاهو هب دعرو ن .اكوريو « بأ اشرماديووت كه لاق |
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 ْ ذاو ىاعت ةوقو لعأو متقن ىأىهنااوددستلاف نوك موف ىدان ىأ سانلا ىقريمالا نذأت

 ْ ا رجالا لطفل يلعاجمتظنا ترج منناكتن مدنا هاا. د رنذأت | |

 ١ 00 خول لعف اهذ عنئذلا لّهفا اكن اقنذا

 | ىلعا دعما« دعب لعفا !تاعجو اهتطسوناو اديز لوقت اذاتلقنذاىل:ءتغقواذاو ٌْ

 | لماوعف نافلة ميشملاعفالا لماوءىفاهنال ل مرك ؛نذاان أ كلوقك اضيأ تقل اهلبقام ||
 يكد تئيثناو تمغل تش ةقسا ناراسكنابتناف» افلاوو اوك طع ف رحابملع تا دأ ناو ءاعسالا|

 | حرم حما ذانأنرأ ًايرسكلابربعبلا نرأ لاقيطا.شنل!نرالاءارغلا ند ١) تمأأ
 0 0 ةفرظ لاق بذدخ تو اننارالاورعوبأ اطمن ىأنرأوهذ

 1 دجرب رهظهناكبحال ىلع « اهتًاسننارالا حاول أكتومأ
 ا هتقان فدي ىشعالا لاه .مهاتومهنفنواماوناكو لاق

 م لاسر جوع قوفني-اوعت يملا ن راك نس انس ىف أ

 أ 9 لشنيفارا نس هن "كه لاو نير ام عب اول ثمنارثملاو "ىثحولا ساكن ارالاو ا

 رج نبا لاق هيلع بصتنااذادوءلا نمهعضوم مظلايءانرحلاةنرأو تدنم
 ا ]وهن هم ةّماعلاو ناب رعلاو نوبرعلا ىف ةغانايرالاو نوررالاو 5 هتئرأءايرحلا للعتو

 اني لاير انزوسأا نسأيو نس ايءانملا نم ًادقو نح الالئمءاملا نمنس . الا نسا

 اير هاناثي ا رسرا سايس ًاوهفانسأ نسأب رمسكتلابءاملا نسأ
 ريسهز لاف هس ررادوأ هيلع ىذفف كاذويغوأرغبلا عيون م نت

 ْ نسالا نابل ادم خرلا ىف درب < لجان رفصمنرقلارنأدق

 |لجرلانسا”درعوأ نواعم ىلءنسأتدزوبأ ري انو 0

 ا

 1 وعر هاو ورع فىأ 0 0 م

 زر! د_عسٍبةإو م6نبا

 عطقت لصون اسآ تاع دَمُف 0 ةبق> ةيقاناا ىوهأ ت :ئكدهل

| 
 ا

| 
|| 

 : | نفأتملاو صقنل !نذالاو دساغلافن شل !نوفاملازولملاو نوفأمو فائق أ هنفأب هناصس هلل'

 || اس عرضلا ف عديملا ذا بلاها نفأو هلكم رشاذاهّمأ ع .ريض فام ليصفلا نفأو صقنتملا

 : ٠ ليخلا لاق مواعمت قوريغن متن شى, بلت نأ وهونيلا فالش باط ا نفالالاقيو

 0| اهنس بطولا ىلغ برأ تنمحناو * اهنفأ كلاممىور أتنفأ اذا

 | كلذ ن اغا ىلع نالفان» احور ,ءوبأ ةروصقم ءةئفأ ىهفاهئمأ "لقرسكحلا,ةفاشا!تنذأو

 نننأكو نانمإ عولباو ميدق مش نع ىأ نرنأ ]نع همقان توم لاق مدهشلا مق اضيأ نسالاو

 دقو ىأرلا عض رمتلاءنذالاو كوفألانونأ/اديزوبأ أ 21 نع

 هئفأو نيفالا نفأ ىلغتنق :رلاّنا لما فو نيفأو نوفأموهذ نذ أو ان رسكلا,لخرلانفأ |

 ظ



 نيكل نيو اه( نذأ)« «ه(نرابلاوب

 يري ل ل ا

 ءاملاف تناك اذافةمللملا# :رضصلا نآرالاواضد أ ةرذصوهوربلا» مفىلع .قشسملاماشموناتالاو

 لاو اسال واه الصف ةقانلا اهبومسشنت ثنو لصضلانانأل قجاضصشلا

 ليقاسعلاروةلان نضفرئاذا 5 ةيجان لصخا !نإناكنئاريع 00 ْ

 كايتو لايت لرواد اعرتأ لمضلا نانا 4 لشالا لات ا

 هسييصوأ عمءانس ن جالا ن ه 2 هما كاما درو ٠

 نحارلا لاه انوجأو ان أ نيجأيو نجت الارجل

 تزنوخإلان مون | 17 7-0 ٍتيِمنارغلامتف 9 لنمو :

 مدخاوةناخإلاو لغف فطن جو هفانسأ نحأي ريكس هامل نأ ”ىديزبلا حو

 نجأو تازجبولا ةدح او هو ةنحولا ف دغل عضلإب و دالاو ةناجضا لقتالو نيجإجالا
| 

 | ةنج ل تقنالو دع أ ةززحا "ىلع ديغيف لاقي 4( نحا ٍةقداكأ ب وئلاوامهقلا
 ا 000 رغاشلال اف رسامه تأ قو نسا عواو

 ْ [مقذود_ففرماهرإت الذ 03 ةزسا كل ع ناري ضيف ناك 1

 ا

 ا
 ا

ٌ 

 ا
 أ كب

/ : + 000 
 ظ 2 (ّ ودوش لابو نات ارش ناسا دول اذه يقتل اما الا / نأ! داوف لاقي :ان الاول اوَدْمْدْدعَدَم اودقوملااز

0 

ْ 
| 
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 أ لوقو ريمالا ىلع ندث الاتي انذائبثلا يف ها نرذأ ثذا) ةاداغملا ةديتحاوملاو

 ْ '. اهرازواهوع ىافنذم و اهرادوي ا باوبل تلق ٠ وعليتلا

 | تنألوقي نمةفل بما ارسكو ماللا فد .رعشا !يفزاجو نذ :امادارأ ًارفعجوبأ لاق ْ

 د اوسرو هللا ن نم برع او ذأ از وق هيستمو لع ينعم نب ذاو اوجزفتلف كذب ىرقو لعت

 ٍبحاص أ نباببنعق لإوعقسا|نذأ#ل نذأو ْ

 اونذد ل ايغن ماو عصامو نع 5 طرفا ,اوراطة ني راوععب نإ ٠

 اوندأ مهدنعرش ترك ذ ناو م« هنرك ذار ايخاوععماذا تميم ٍ ٠

 نيذالاو فورغبةالسباناذأو مإلعالا ناذالإو نآرقلاب فن ن نم هنذ ”"ككيناوقا تذألمو 1

 سقلاو ىعالافو لفكلانيذالاو ةرانملاةْنْددملاو !ماذأن ذأردقو هلثم |

 | . ارؤزأق ثار هلا هيئه رئيسي "و اكامي تعجر نا نيذأ ىناو

1 

 ااا

 اودءلأو ةمعان لكن م ناخال نأ ايناكملانيذالا موق لاهو 1

 بيرت فانعامةدتيزابهب » نكن لو اند تناك ى هحلازوهط ا

 لن نيا تاق رخل الكي اهبعو وأو هس خا هريرتصتو ودم هوم ى حو لقشتو ف فيت ن ذالاو 1

 ارغضم دب ىسااف لعل مسالا ىف ةسرذأ مهلوفامأت زيك ذملا ىلا قلاب هنع شين تلا لاوزل ثنؤث |

اك اذان ذأ ل جرو هنذأ تب ضاذاهستنف لوقو ناذآ ا عمجاو | ' :
 'هلمقد دود لك ل اقنع عسي ن

 لغنلاتنذآو نذآ سيكو انذأةقونيذالا يافع قاذأل جو عمجباودساولاهيفكوتسيإ

 ند"”الاوركتلع ثلا كذآ او ةنذأآت كراع "ىصلاتندأوان ذأاهاتاهساذ اان 38 اهريغو | 1 ا

 0 نة نقي الانيا قمع لايك ادقو + ىضترملاكنذ الايتام لاقتو بالا 0 :
 ١



 نأ. «(فلالا لصق) . 8

 ||[ زهق جراي دقؤرضلا ”ميلاوك ىنانع ةخانولا ىلا ةمسنلاوة ماهل اروعن لمقو اهنا فاما ْ

 | ( مو )غر ةدحاؤلاتبنلا نم برضا رصتلاب نملا ( 2 رملافحرطاذاموعم |
 أ ىوقتلا لغنسس ىلا عت هلوق ىف سذضال لاه مغدأف ماون !هلصأو مانأعجلاو فورعم مويلا 0

 ]|| < ةمواس هتلماعو لاسرلا لكديرت] تجر لكت قا لوقناكمامالا لأ نه لاه موب لأ نءأ
 ال سارا لاع ءالبلا ةلمل لل ايا كمعوب أ مون لاقن : موملابةدسشلان عا وم را م ظ

 1 | ءايواولا بلق م مبملامسقوواولارخأ نم بول_ةموضو » ىلامويلاىفءاصهلاوشأ منأ

 | هملع جون نبا مايو نعلا نم ناثلسق فراخو مانو ولد معيب لدااولاه اج افر طتراص ثدحأأ

 1 )0 كساب 6 6( نافوطلا ىف ق رضمالسلا|
 قيرطاو ل.لاراسمالا لهأدهءولاف نانعالاامهوامهنم د وعم, لّوصلا اهلا لولاوأأ |
 اذا بعت بوراك قاشرالو هعفد عاطم خانم مدل ةنال هيأ ى مامئاو دعوت ألاف ا

 0 ٠ ىثعالا لاه مهريللو* امه قي رطلاا ماى دتميالىت ءاةالغا لبق

 اا وص قدح با ب يل

 اقمار - 8 (تاة رس

 | تاوا دع ىأ نبأ م-ماضنأ لاقي وه نبال اريثك٠ رس بدق « ىدعالال وق اوقهنمود وغلا ىفإ ا

 || هيف نئؤتال )سو هيلع هللا قسدقلا لوسر سلجم زك ذ فو عم برك ذب ىأ اذكب نبين الفو أ

 1 : رايلا ف دن سوأ لاق هتبقرتئشلا تنبأ ديزوأ هوب زك ذيالىأ مرحلا |

 |0007 ةقققاوانلءقوفاصضث نيؤي « بكار ذلاذهنؤارلا هك لوقي
 | أ دعبهلعت يقل أو هتيكباذااننأ تلج راتنبأو ئتلارئأرفقتن أن بأتلا مسالا لاقو |
 || دتلوتنو يوغى أك اهرغلوقي « نب”زمامريغالالب حدماف ه ديف لاعت توما |

 ا 2000 حادرلا ةيبتكل اةرددصو * حامرلا نعال تاني" و ْ

 دز نمامجد# اوذلا لكلا, هناوأو هّدقو ديدشتل اورمسكتلاةئشل ا نانتاو أ ْ
 نب اعطاا| فصيرسشب لاه نال :

 'راروزانينانأن عانهمو ه.لخءاسةادااهبمْوت 0 - 0
 دشالاف نا ارمقلا لاق باك علاتمر رخ ” الاوان هدأ نابأو نانابأ ل يقابمناو |
 ا نانودلاف سمان تمداقتف « . ناراف علاتجانملا سرد ' ظ

 ل دامالاّن ال ةفرعمه.تفصو ةرك هنال تعنلا بصنتت نينس> نانانأن اذهلوق وقنو

 أ ثعنلا عنز نانسح ناديز اذه تلقا زف ناو لانو دحاولائشلأك اراسف وزنا
 1 ال فاذع ل همنت ثالثو ةنانأ لقتال ةزادجلا نانالا نس ةركندي تةضوةركلهنالامهه

 | انانأ صرتسش ا لديرلانتأثساوفاروبمملال بم نتالاءانوبأملاو نتأونتأريثكلاو قنعأو
 ْ أرملادس نووي لس )ب رض انانأأ لايف ق1 نئأتساغا زان ناكمهاوتو هايسفتلا هذاا دأ

 كيس سس سس سس سم سس م سا ماسلا ب ات كل

| 

 نان الآو



 مو“ .لاةماهوع دير لطىف# .رمسمو زانلا م سءأدق

 لوقت نقد نوقع يكمل نانو اك وقلوبنا دخل مدنيفا تالا ِْ ١

 : اعقو :داهح نعاريطرفنو ه كلام نب”ىدص ىبأىذلاانمو ا

 نم نيدو ل ب و هريق نعرعطلا ب رخنف هتاف لستق لوي | ْ ٌْ

 قدها نم نونلاكعانهلاو سطعلا 3م امضلاب عامهملا رماه أ ماهتسسم تلقومريسغوأ |

 ريثك لاك ءامعةقان لاقي ىرتال ضرالاىف يهتف لبالاذخأيعاد مانهللو |أ]
 ذلا لمرلا فلاي ماسسهلاو | جيامالةناسفللاضيأ" ايهلاو وسي 1 ]

 ا عملاق ةييمسممب بيبو تيما -0- ١ أ

 ع د كو * دون لالهنبا | :

 ا 0 ع هم هس صل 0

 ساشنورعرعاشلا لاهو نبا كاتب رضا دب قالو ٌ

 موهريسف سدلا بم 3 بك ارراس امل ةمىرعسفالاو .

 نوما اهو ونيعناماا تمه” لوي برع !ض يو فورعم نيالا( مسي ])رممأ وريد ا ّْ

 | ,كلاو وبأزحا راو مما رعشلا ىف اضيأءاحدقو نييصن ىفانلق اك ع-4بأ ىرجتدب نر |

 1 16 ( نعلالهأتاةءموهورل أ ىف ةغارلاب 0(

 | سلا عويتيبلار هم . مشا مصيداويزرعزأ ا
 ْ كَ :عأتو كتمعتمهلوق نم ىخوتلاودم علال هاو ةالصالاددعملا تهت هتدصقت هتم#و | ا

 مهلا معَسس ارثكم ببط درعا اودصقا ىأ ايبظادمعماوموتف ىلا عتهلوق تدكسلا نياق ْ

 ١ ظ هتيخول ىأاسبمتى شربه _ةمجو بارقلاينييديلاو هجولا عصص مهلا اراض ىّت- ةماكلاه ذهل ا

 أ لاقو ءاوسنمنو دهندضقو | ٌ

 قء.لاخإ لات علالثأو رللاىذدس م هتلقمما اردص م رلا همع : 1

 اةقانكلا لاو ةماهتدس ا اولا”ىشولا ماهملا ماملا"ىمصالا ةالصال ممتف ضيرملات معو |||

 الأ مانأ ة ثالث ةزهسمن م بك ارلارصمت تناك« اخر ؤةيراج مما ةماملاو تودبلا اأن ىتلا ىف ]|
 أ 55 , راما هذه سايت يسوم ااهمما ناكدالب ةماملاو ةماهيا"اقرزئمزصبأ لاق ا

 يف ت7 ا
 اة 4-١ بس دس



 لهو انلال5 مهناوخال نلئاقااو ىلا ت هللا لاهز اخت له أ ةغل ف ثدنأ لاو عيب اودحاولا '

 *؟ (مهز# 106 اهلالصف]« ل

 مصخأ لوالا و نواه ءاسنللو ىلهةأرمللو ا وله عممعلاو اله نينت الل نولوةءنامنوفّرصي دن

 هلبقثل!نونلا هملع تاخدأ اذاو لل تيهاولاه ام كل لهو كلل »لامة رف ماللابل_صو دقو
 لاجراَناه دوا .ركذملاو ثنؤملل ناله ةيقثتلا ورمل «نأشةًأرمالو لجراب له تاق
 ءاهلاو لالا و: ودوم ”لهأ مالا تاقاذكو اذكىلا له كل ىل,ةاذا وةوسنابنانءاهو يا مضن

 1 هلهأال تلقاذكو اذكره ك| لاهاذاو هلع تناك ام ىلع لاشكتفا ل أم ىلا تلقٍكن؟ 2

 || اهضوماللا عفيناليهلاو ريثكلا لاملاب* اجاذا نال مهلاو لهل اءان ءاس لاقدو هكطعأ ال ىأ
 أ 06 ]لج ر مساماقلهو دسالا ماقلهلا ولي وطلامذذلا ماّةلهلا ) مقلع ]إ

 11 ديدشلا مالا هاو ك.هأ ام كمهلاقيو كن "و كقاقأ اذا مالا ىئمهأو م .وءهلا عمجاو

 : اناذدريلاومصشلا يسمن او ميلا هموقلا هسبفءمج «زحارلا لاك قباذأ ضراا ىنونهو

 جامل لاق موماولا ماثبسسلان رج ”ٍيهاو مايةغالا ماقهالاو
 ]| مهما دربلاكنعنكصضي «رخ الا لاقو « ىراولا فيدل موماهمجاو «» هريعي فصي
 لإ اذاامد“ ونانسي دنا انو ءهلاةدساو ةمهلاو

 تيمكلا لاق هلعف أ الو كدت هأ ال ىأ مامهالو فلاب ىل :مومال لابو هندرأ

 ْ : ٠ اسال مامحال 0 اًرطسانأا نمم هريغالداع

 | لاو اهههربسكسلاب م »آت مموهدقو بدلا ميههلاو مال لثمرم 1

 ظ 8 افي سيتي وجني ةدعاسرعاشلا
 5 ممهْنوانائنش حرادم 3 هناك ه دنع هص يف ةرثأىرت

 ً ةريثكلارب .|مومهلاو ةمهلا يظءلا كاملا مامهلاو ةمهًأرماو ىنافلاز جيشاارم ريسكلاب اولاد

 امودجالدلا يخعاهدي ب 3 امومهامذءاقاناّنا « لاهو ءاملا

 || ماومهلوقن ئثمكج دنع قبأ انا لدقاذالوقي سماع ىب نماس ارعأ تععمتىف ايهللا

 نئالاوراجلا سد ةّمرلاود لاف هن وضاق موه( ميومهراجو

 ةمالاود لاه ماهعملباو ىدصلاوهو لءالاريط نِمةضاهلا و وهسدكر

 دشنأو ئئقييلاكأ

 مالظمحاعىذسحفمووىف ه ماليا رش تونخاب توأ

 منذيادلل لاقيو شانحالا نم فرذلا ىلعالا مسالا اذه عقيالو ٌماوهلاة:دح اوةّماهلاو

 ردصلا ف تويمااديدرتةمهمولاورطةلاقاهدنيلرطمةمدهلا تيكلانبا هذه ةّماهلا

 ميهمهنيلقسلا نحال اهفاش نم « اهدصهواهالوأ برساهل ىلح
 | ىأهمممتأ ت بهذ لاقيو هلهققرتتوصب هّممؤن اذا كل ذو ”يبصلاس ار ىف ةأرملا تممهو

 اهبنذخ .ؤيءاسنلاناك ةزرخةعاول !لاثم ةفهلاو”ىلنا توصل اةسهلا ) مهل هبلطأ

 رعاشلال اهو ساعنلانمهسأرزهاذا لجرلا مود (ممز لاجنرلا

 موقلا ةماهو ماه عيجباو نسأرلا ةماهلا ( مي (١ انموهدقو ه مي وهتريغاموف نيعلا عمات ام

0 
 07 1 ] ] ز ز | 00000

 نو



 | 0 كبقيال |

 < ل * يهل م ارا ْ

 نسيابلائذلا ريسكمشهلا (مند]) يعللا نم برض «امازهملا بعلتو هريرجلوق | '

 ار للاب ار ءاشلاه.قلاه ورع هععاو فام د عنب مشاه ىعع هنمو ديما مهلا

 فانعنوتنس:كم اشو » هموقلديرتلا مثهالعلاورع ١

 هنمو ءاشي فر بطاطا اهذخأي ةيلابلا ةرصشلاورسكتملا سايلات امثل | نم ديا

 نالف هءلع مش عتوندبل افيعض ميه لجرو امساك اذام .ر ةجشهالانالؤام مسواوق

 مه.هلاو رسكللا مضهلا (مدعإب هبلتسا اذا ةقانلا عرض ىفأم متشتهاو فظءتاذا

 هق- همضهلاةد ةتريسك ثلا توذه 2 منه ]) ”ىوقلالاجرلا نم مص. ولاو د#سالا

 هلظ هفذهتو هت تصرت ىأ ةفئاط - نمكال توك»و هق-ه.لعرشكو هلظاذا هعذتهاو

 تعضهتو لوطي ىأ أيس موقلا كمضهتي نأ ةهضهلاو ..مولطمىأ مظتهمو يشه ل جرو |

 انعيج سا دتسالاو عاذج الا لبالاتمضحأ ديز ونأ ترصا تو مهل تدقنااذا امضهت موقال

 نقرا وااهللا_ةائذلا موضاهلاو مغاا كلدكو لاق اهريغعاطوانهعظاور تءهذاذإ

 ملام ب مشع علطلل لاقي و ماضوم ءالاع ىطيو ماضمنالا عب رس مانعط اذهو ماعطلا مضيت هنالا

 1 ممظوم مشكو نيعتشكلا فيلا ءاشناا نم ميضهلاو ضعي ىف هضءب لو دا هاَر ةكن مج ر خي

 ةرانعءلاهؤ عب ىلا اهدعب مضي نا الاقي ابيغ نال مكسر ١

 مضهم شسجأ بصق ىلع ٍبكرب »* امنكعادرلا بنج ىلع سكب ا

 نءريدهأاىف مسهلوقهنمو مودهو ماضهأ هعجو ضرالا نم ”ناماطلارسكلان شوا

 نسوا و «كلانه ىل_عل ىردت الكناف رذحاف لوقي ىداولا ماذهأو للا فوذملا هال

 6 دل لاق هلأ بيغا

 انهماضهأ ام صتختلا__,اطيد وب باطيبشيراباول لا ٌ
 مضخأ قم سيال لانقي بدع س 6 وهو نيينملا ماعضن ا كي رصنلابمضا تيكسلا نبا ا
 ه«بتةنعبسرفاااغعاو 0 ةةنللاق قمل ”يعدالالافو اديأةدمعبةباعنم |

 0 رط لاق مضهلا نيب مذهأ لبروءاهضشىن مءالاو هدطدو |

 (ىضحأ ماها ذااصشك هلأ و + ىغهّنأريغهيفرخالو ا

 رسكأان مةددقو عوطاديدشلالحرلا مقهلا (مقه) مضهدحا ولا بطلا نمماضهالاو |

 امة.هوامة.هوعدب رضلك «لاقورصأا تؤصةراكس مةمهلاو ةدئاز يملاو ق.ولاوهلاقب و |
 رثملا تدكمت 6 امالءامقل ملتي اذا ماعطل ! مقبتينالفو ةمعالا عالتباتونصو |

 تيغت تمكمتديزوأ لاق ر بكمل مكهسملاو هبْضْعَدَمثااذا هيلعمكبتو تمدهتاذا
 ميلا فب جراب له( ره توصب هلى غتت يرينا اذا كل ذو هتينغاسس كم” ىري-غتمكعو
 ىأ انتل كفن" دارأ هناك هع ىأ هئعش تلال مهلوق نمل تصأ لايت لاه لاعن عم
 هنمةىوت_سادحاو انعماالعجو لامع الات :ركلاهفل آت فذج اغا وهسنتالاهو برقا |



 «(مزه)« ١ «(ءاهلال سنو مغ

 1 رن سو أ لاه مادهأ عيلباو ىلابلا بوثلارسكلانمدهلاو هبْضُع دنسااذابضغلا |آ

 ٍ : ادا بلوتءانماب توصت 3 اهرشاونراعمدهتاذو 5-0

 ْ ناوو اهيف طقسسفرتبلا نازح ند مد عتام كي ندكلان مدهل اوةفئراانبللا نم مودهملاو

 ٠ ةرحاف: أضاف سد رعاشلا

 ضاّ:ءرفللا فمدهامن أك ٠ امدق:أوسنعتريزاذا ضمت ا
 ةعندا!ةمدهلاو اود وملاذاكلذو نيكستلاءا نبأ مده و رده ىأ مده مهن يهؤ امد لاقي و

 تمدهدقو ةعيضا!ة1_ثنم عدت ىتلا ىهءارغاا لاه ةعبضاةديدشة مده ةقانو لاسملا,نم
 ادم ىلع ممدم يأ مدنهمئناذه لاقي وو»«نماود عبض ميدهابيف هدشنلأو نسيكلا

 ملت !مذهلا( مذح )ب هزادنأ هلضأو س دنهم لم ما دنأ ةء.سرافلايءاضأو برعم وذو

 ماديهلاو مدخم لثمم دهم فدسو عطاقلا فيسلا ماذهلاو دسع وثأ لاه ةع مع ىف لك ؛الاو

 ||| كلاذكحو هذه ىأهدرو مرذه لاش. ةءارقلا ىف ةعرسلا ةمرذهلا )ع رذه ]) عاصشلا

 الجر مذيمصلاوبأ لاق مالكا ىف
 هتكملاةيهادلا ىلءاثل ه همرذ هلا يس نساجلا ىفناكو

 مراهريهبلاقي و ةمرهةدحاولا ضيا نم برضوهو تبن نيكستلابمرهلا .( مره )أ
 [(تككي كلاب مرهلاو رعاش ةمرهنباو : ةمره نم”لذ أو هلاق» و مراوهلباو ءاعربىذلل
 ||| ةمرهمءاشعلا كل رَثو ىره موقو مرهوهف هناضسهتنا همرهأو هرمدكلان لسرلا مرهدقو ّنسلا

 [|| ني دعسنب فوع نب ةّرم ىب نم ىرملأ هثراح نأ نب ن انس نب مرهو لج مءااضبآ مرغو
 ه.ثلوةباكذلاريهز تسانصودو نأسهت

 ْ مره هنالَع ىلع داون انكشلو نكت .- مولم لمضلاّنا 9
 / ىردتالك نا لاةيوة.ةلعو ىهاع هءلارفانت ىذلاوهو ةرازذ ىب نفر اس ةمطق نب مرهامأو

 ْ لاقت لعلام طلاننامرهلاز كلة ءو كل سفن ىأ كل مره علون يىر دتالو ٌك مره زني مالع

 1 (( تره )' سمعت ان ينامرهلاو هنسدلو مره هنأ سفن نم ىرب مراهتن ثالفذو نامرهدلام

 || مااديدشتوءاهلا :صلصب يكره 06 رخل ةئرك ل حرا ىسهئموددالا دُمرهلا

 5 دّدنأو رفا نيالا للا ”سثرهلا دب زون لاوو خرلارخعا
 ظ يعل! نيالوراسلا لذمت « ”مشر» ليج ىف ةهشرح

 ةحافئااقوزد_سل١ىةرقثلاةءزهلا «(ج) هارقلا نعةزيزغلا غلا نم ةمشرهلاو

 | مزمل رسكتلا مزعلاو هنمرسكحنام عبرشلاعزهو كاذوغف ولد اهتزغتاذا |

 دي د ل
 ١ : فالملا ميكح نب حام 'رطلا لاهو

 مارولادكتت ثخركغلاو »* مراعىلاساو "كش ىعمو .٠ متاس ىبعو حامرطل اان

 هير توص سرفلا مازتءاواهزام”لَمي ىأد كنتو عسوم ىأ ”قكدشو ةعسلا نمىعسو وق
 ١ لج ىلغه نة مق شاجاذا هه همازتهاَن اكشاسح لبذلا ىلع سدقلا و نما لاع |
 قعبشم مزه ثنعو امزهتدعرلا مز متلاقب هيوص دعرلا رهو انهتدع ذةانشا | توزتس اد |

 ا



 معو .. «(مده) :» ( ملا با) «

 ل مقاو ةرحو ةميدملاماطآن موطأ م ةاوو هسيعيو هسظفصي ىأ ىالكسح مقوي. نالفو هنلتق| :

 ا لاقو هبل اةفاشمإ |

 | ٠ اخاواغأ مويازشباهل .ه ةباهمكذنعوزي ىدرلاّت او ظ
 | موقزم ال ثم ممكضوملا 66 بئاكلاري ضخ هللابقيحرزللا نءلرودو أ

 ماعط ِةعلولا 4 مو .٠١ اهتاسنلك أو تئاطو اذا ضرالا تكو هنزح مالا هسكو دقو |
 / -يدصال ادن أو هملس بادذلا مينو 9 ةاشرولو لو ثدحلا قو تلو دقو سرغلا |

 | دادملا طقنهعنون كك * قى هه .لع ب ايذلا عود قدزرفال

 مهأ ع غلاي ثلا ف تمهوو تووبسو ءرف تاغ اذ امهر مهوأ بانسلارف تدهو ( مه 9|

 |اماهياىريغتمحوأ اوت ا ىأتمهوبو هرج سع ديرب تأ :اوهلاك مهو بهذاذاامهو |

 هانركذ ام ىلعو او همفءاستلا لصأو كي ركتابةمهتلا سسالاواذكبان الف تهتاو هلثميهوتلاو
 نمممعوأو امساك ةنامب| لنا نم ميلا تكس زئذائنلاتيهدأت لف

 فستتلاو لا لولذلا ها ةيب لا تراس زانت ل لجرلامهأ

 بمعلاو حاولالاوةزيخلاالا هم ترقباعو مهو لعبا هك متقانا
 تيمكللا لاق ةمهرىئالاوأ]

 لال ةمهون مالظأا صق 5 ةرانو بارمس' ادي درأ باد ْ

 همح اصريعب و هريعي فضي دسل لاق عساولا قد رطلااضيأو هول َ

 لثمدقءاوص مهورداص »* 0000

 هنمدبال ىأ ا ذكن م ف همهوال لاقدو
 ا

 اذاءاف مسهفهيرض لاس قياهلصأ نمايانثلاريسك ملا .( مهب )ُ املا لسسمن ]ل
 رقشم نب دا نب ناذس نب ىعس نب نانس بقل مدالاو مهلا نيد ٌمهأ لبرو هنائسأ مدة قلأ

 رسكت ىأئ ذل! نم مهتامةماتهلاو ت 4 ىأ هنانسأ تةهنو بالكل مول هنس ته هنالا

 ىعمهنمو باقعلا خرف ههلاو”ىنارعالا نب ااهاكس مقل اوقتاك هلامنم4 مه( مئه ).هنم
 تءءظو امو مدهأ ةلغب ةبئذلاىلعتمج» ( م ١) روح الا بيثكلا مثمهلاو امه لرلا

 تمدض ”ىبوصالا ترا ئأ هنمع تمحو لخدءامد لا مهو ىدعتالو ىدع ىريدغ

 توسلا علشن مود حني رو هم دها مه تنبلا تمعهو هسذام لكت نا اذ ةقانلا عرتضى ام

 لاقو مدضضلا حدقلا مسهلاو تعمد هنبع تمحو ماملاو

 لثنتمعملا اة داكن ىتح «  ةعداو ىهواوةعمدهأا القف
 ءانسشلا ةهيهو طف ةثاملا ةدمنهو تداز ام ىلا نوعبرال هلو لالا نم ةمسلادسعونأ

 ديدطاءاقسلا ىف نق ة نأن بالا نمةميجفلاو ةرعوبأ ٠ هر تفيصأا ةمسشو هدربةزلاسش
 اء

 رتل ىأبرولامو»لوقب *ىبالكلا ”ىدومابأ تعم-فسوب ونأ لاقو هضغمتالوهب ربشتم

 ميغ نيورع نيرينعلا هيا هود ىعا مسا هن امكي*و د ةردلاةنامحهااو بوريثال“ جاهاادقو

 / سم ايسدحو متهتومدخافامدهئنلا تمده ( مده | :

 ك حاد م37

 غطا 0 0 ا احب اثثععثءللالاللا



 تقؤر#هذأاذاو دعلا هلا امو لاقي هما ذنزو لخرل رس كم قولو ”ىفاسكلا عنز ادي 0

 ف (متد).- م(واؤلالسنل# 2-2 +44

 5 وسو ةألهاو مانو موقو هولا نشح ىأ ميسو نالفو لاهببارث 23 يلعناك اذا مسمتاذ |

 | اهاسووةماسو مضلان لج رلامم .ءرو حجايصو ةصخصو فارطظو ةغب رظلثماضيأ ماسو ةوسنو |[

 تيمكلا لاق الاب سوتنما يبان ذاب ظ
 ماسولاوارهاظورمسل | ةءشع © هلم جوال نوعي

 2 ”.اغاذاه تسوفانالف تععا اوو تسّوفن:ت ”ئأ ريوللا هاسمق تع ءوهدقو ريجللاب م وس بومالفو

 ا لو 16 د د واولا٠اتلا لس واهب ف رتبته ماشا لدفرلالا لخزاردفاو نا

 | ماشولاعبللاو مشولااضيأ مشالاو ميتلاوهوروؤنلااهيلع َرذْمةرباءاهزرغاذاامثودملا |

 | هتيسعام تنكلانناًةمثوة اوما ولادقا نعل ثيدخلا فو دعشي نأ هأسى ا همثوتساو |
 1 |ةوادصؤ رش مالكىأ ةوشو امهتن لاقيو رطم ةرطق ىأ ةمش :و ماعلا انةباصأ امو ةلك ىأ ةعشو |

 ' قربي نيح قربلا لوأوهدينوبأ لاه ةيفخانعل عا قربلا ع 7 9 رهط ضرالا تءثوأو
 | ترق ةماعلا نو درمضمو ةعسر نم لآ ابق هب لقو ذدلب مش ولاو همفترابتّئ لاف تعشوأو
 أ هذيل اقب ةنوطيريغ نم دوعلا ىفع هصلا مصولا 6 ةقانلا مشو هللاقي اهنم

 0000 .ةعرسهنددشاذائثلا ثددو دقو مصموةانقلا

 | ١ رعاشلال اهو ةهدونالف

 ٍإ منن "الأب مرج ىلا امغلد - اهاقمضو تاذمرج كةناف

 دسل لاهو لاك ةزفلا وراس كاكا يسرشلاوأ
 : لكلا يصوم أنام صعاو 8 لة#رافالمحر ثءراذاو

 لكس شولا (مدوإلا «هسو بىج شبت او بارا لاقحلاهتسو لاقي
 ا : زجارلا لاوو ضرالا نهدي قوت ةيرانو ب شخ نم معللا هلع لع ئش | 0

 ش مضول اربوظ ىلءر ازجالو ٠ متغالو لبا ىعارب سيل ا
 | دف 'اهذو هل تاما ذاهتمضوأو مولا ىلع هتغضواذا امذو هعذأ مهللا تمضو دقو |

 ظ ةلامب أ نكنلاةدسحاز عشر ىلا مهلزقو ةيتفشوأو مضلل تعود ردنا |

 1 :[غلثو أناسن اانتام هنن وكينمانلا نم مص ةدضولاو ةعشتإلا ىبارعالا ب١ دب : راقتمأ

 | اولذتاذان الف ىنبىل_عنالذ واب مطل دقوا موق ىل-غنولزتنف مهددع لفي موقلا ةمضولاو ْ
 | اذا ل جزرلا تهدوتساو متأملاماعط ةعضولاةارغلا الكلا نمةمثولا لم ةمضولاو مهملع

 ّ ؛ايتنو؟فاسكلا ( مغ هيلع عسقواذاةأرملال_جزلا ولو هتمضتساو هتلطظ
 | ىأرسس كلان هيلعمغ مءدو ةمقم نيغلاب هدمغل لثم هش .ةلقاربدع نمي تربخ[ اذا منو مغأ

 | تر ىادتكو ينال( قول تارثلا ءامردالاو ةرتلامغولاو طظاتغااذا مغؤنو دة
 | ْ رعاشلا لاق 52101 أ

 ثودلل اًرْدذانيمطقلا نم 5 ضصاص»هعاصلام 00 0 :

 م موقوملاو درلا عنق أهنددر هتتحاسن خلد رلات زون انعلا كي ذحنمقؤلاو مجياهلاع طهلاو

| 

 ا رتتسلا موو موكوملا ٌكاذكو فاكلا,تكراولاهاسجرو ا انت لكس او تئطو أ ضرالا |
 111|2 ممم ممم
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 ا
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 ١ اف ىرجت نيح تيدموس»ب 00

 ١ ا ا علشاا ذاع و 5 دإل|تمذو دةرةمذو ةدحاولا قا ارهلا فارطأ دا

 ًااهتمذو لق كلذ اهتموا وعاذافداولا نماهعنمت لل اثلا لاثمأ ةقانلا مر نوكت تامل
 ا مالسلا هنلع ىلع شي دس ىفو راو رملثمة ءذوةدحاولاءاعمالاو شركت ماذ ولاو ايدو وأ

 ْآ اع ةيمشنلاب مولا يعي معدل د | ٠

 بديت عيا . يو ٍ

 (قلالاوم الا عر مارا عسب اوما اق تيرا ةيدسملاةيذولاو بوذا تطأ

 رءاشلالاه روذتلابنترذنأ
 متاذو ىلا ضع: ىلع اضع ٠ مهضعب موقلاو كرك ذأ ل تنك ناف د

 ا وو نأ ميذوتلاو ىلاعتهقالدسىفهلكى لام ىأ |
 ١ |وهوام يفر سك- اب مري هدلج مرو هنم لاشي ماروالا داو مرولا مدع )ب اهلعتدزكأ |

 | مشا ذااع رو هفن :أب نالف م دوو بضَءىأ هفنأ مروواميرو نأ همم ”دوو ثم موو ذاش

 | ةمزبلا لملك الاف ةهزولا (ند)إ اهعرض مرو اذا ةقانلا تدروأو ريحتو هغنأب ٍ

 باسل متسول دوقب هيتس هجيج يم“. ظ

 ٍ لاف معلا زتتكم |

 1 ني د
 ا 2 رادن نع 0 دو اي تيس

 ميزوىلءدشنةلبأب ٠ .اوبؤيرفنيرئالازاجو ََ
 أ مزوئم لجرو ةيزوةدحاولاو ةص وخي 3شي مث مقابل شب علطلاوه لاضرو ميزي ىلع كوريد أ
 | نم ضوعءاهااو "كوة عسب هش ترثأ اذاةمسوا عنو همس (مسوا)  هطولاديدشىأأ]|

 ْ اذاووا ولا مضب ةممو لقنالو ةغل اهنيك زو دي بضتةكلظعل !ني سل اركب # ةمسولاو واولا|

 ا مسولا ىلا بسن تابنثاب ضرالا مسي هنال لوتالا عسبب رلارطم”ىبعسولاو سون تلق هنم تع

 ددنأو "ىعسولا الكي لط ل جرلا سون ”ىبعسالا ةءوسومضرالاو
 مودم نعاط نم ةهجو ىلع و ةودغمعاونلاموراكنصصأو

 رعاشلا لوقو هيلا عتب لعمهنال كذب ىعممهه# حارسا سومو

 | سانلا موو ةموسرملا لبالادارآ لابو مس اوما لهأ ديرب ه مساوملا اهتم ده لارع ٌضابخ

 / تئدنافزاوءايلا لص و تاوكم ا مسملاو اوديعديعلا قف لاقباكمسول !اودسهئاسمسو ِ

 |:أيمالاخينلادباميماول بالا ىلع مباوم تاتش دام نال لباس عشب



 ل كلام ه(داولا لهن © عا

 دصمنيكتلايمهنلاو امن مه رمسكل بمن دقو ماعطلا ف ةوهشلا طارفالي درت ايمهنلاو
 ا لاقواهري- ىف دصلا هب تدراجت رذاذ اجو امرنام ف مقلب اهمهن ل بالا تنم رق

 ا .٠ مهلا موقلا اهمها اغناو ه ميهاتمدحانمانلاو 5 يهانمام ااهامرتاالأ

 نالهوحخو ىدمللابف دما اضيأ مهتلاورس زا وهو مهنل ا ىلع عدمطن ىِقل ىل الا ن نم ماهنملاو

 |لثمو يضلا لثم ميهلاو « امووملاىمحلارادلا نمو « لاو كلذ لعفي قو ثاسلا
 ا ا |"ىايلاو ىىمدالانءاممتواه نمو لابفلا مه لاقي ل_فلاو دسالا توصوهو ميدنلا

 ا 3 نوكت ىبلاح ردلا مينلا ( مين ))ريطلا نم برض حامراملار عش مضلاب مانهلاو دادخا

 0 ةترلاوذ لاه تيرا هههترجاذالمرلا

 مينةوبه ماهل مىدالا ل ثم, « ةعلىفاسوتع لئلا ىلا ىت-

 َ دلك يو ّمكنمو ميننعه ”ىفذولاة وجنب ةدعاسلوقو .قلفناورفلا مينلاو
 ْ ً|اذاامآووةمءاومهمءاو لاقي ةقناول ا ةمءاوملا ديزونأ 009 )ب ايلا لسن

 ل ةبصعلا فاضعن مهضءد سانلاةَمفاومالول ىأ مانالا كل ول ماولا الول لثا ا قو لءفب [كلعف
 || اوسل لاجرلاّتاىأ ةاهامملامائولاو مالل !كاله م اولا الول لاب و كلها تناكل ةرمشعلاو

 م مركلا لغأبان مشن وةاهاضا_متواءفيامتاو مهقالخأ ا منأ ىلعروءالا نمل سجل ا نّوأي

 ءط سكيس و ا و را لا( و )اوكساهل كاذال اولو

 ْ د هرتمع لاق اهقديىأ ضرالا مي هلأ 1

 َ 8 محم فش لكسب ماكالا سطن 0 ةفايزاك ءرمسلا”بغةراطخ

 || ىذااو المهل اوقواهلعجا ىأاها م لاقي ماعطلاوأ ننبتملا نم ةعاملا ة ةمئولا تكلا نبا

 ْ 2 مجو )إةمان و مضلاب مو دقو اهلزيتكسملا ميئولاو ةردصلا نم ىأ ةيثولا ن نمرانلا يرخأ

 | كارأ كام لاشي مالكلا نعاس ءأى تس هنزح321ىذلامجاولاواموجو مالا نم محو
 اضيأءاهلابوهوزالا دي دش ىأ ميجو مولواعزف هنع تكسسأ ل ىأ هنعمجأ ل لاقيواسمجاو

 ا

 | مجولاو د اولا لك" الاى هو ة.حولا لثمةجولاو ةبسسمىأ ةمحو كل :نرك«لانقي و

 1 هححو ثحو ( محو ]) ىراعتلا اهب ىدث ب ةبنبأو تامالع ىهو ماب والادعاو كب ارردعلا

 ١ ماحولاو هريسكسلانتدحو دقو لما دع يصمت نأ باو دا نم ماح ولاو دين نمو

 0 ةأرما ىو اهو م-وب توجو دو ةداخ لمحل ةوهش قالا ماحولا رم دلو ىل. لا ةوهشماحولاو

 ١ امال اجو ايعاذجو دقو ل_ب-الو ىو للا قو ىئاو ةو سنو ىنيسو
 | نيك_تلاب مرو ءايلنارسكي مخو لسحر (مخو انحيذىأاهاانمسو اضنأ لانو ١

 | هوو نبا هنمئلاقب ماخوأو ماشو عمجاو ةموخولاو ةماخولا نيب لبث ىأ مي سوو

 | ماعطلا تو ةسساواهتهح وت سادق راهنكاسقفاون لاذاةمخوو ةدج ؤةدلب دا عير و

 ٌْ ىأرمسكملاب لخجزلا موو «مخوتم لب وث_بالكىلا هريهز لاق هتلبوئسا اذا هتخواو |
 ا | ةلكو ىفءانركذام ىلع كب را ةمضتاممالاوماعطلا نعو ماعطلا نم تمت ا دقو مننا |

 ا فلا ةمم ماعطااذهو هنجنو أدل صاو هلعفأ ىلع ماعطلا همتأو ٍمدكو تامذق علو ةلكتو

 5 | ةماااضلاب 3 )وغنت ةّماعلاو لانيهتمالا ياا ومر ماا نرسززنار

 ا 2

0 

 دور



 كفا ا يااا
 ١ ل م ملل بباا71اا1ا 222995252595

 : ص آو ماكو تاكو ةلكلم قتو تان عبوة ثم مس الاو هيقاعى [ة شمالا مة

 نوءمنالفو 0 سم

 ةيقانلاو "هلي دج نب ن3 حج نب "اك ذع نب دس نب سها بقل مقان و ةسقنلالادباوهو ةمقن'ا |||

 : معن ءانمدي ا صاغ تنب شقر ىعأأ :

 0 عطقت لصو نانمآ تاعج دقق 5 ةبق> ةبقاشلا ىوه أت نكد دع ْ

 'ماقلاو تاتقىأ ماو "مل راوةَمعْلا مسالاو هنق ىلا هيو هفيثي دلع َ ما
 | اسناني يزعل دكرطاو سءولااشنأ ةمدغلاو ةلا رلا بط تن |

 بيو ذىبأ لوقو ميلا نم لزم دقو منكر نمعيلع |
 عطقأو سجأ“ سد هك ىف . بيلتم صناق نمةسدعو

 هنال لاق صناق نم امهامهو ركن أورهملأ هتحورتسا هيرو توت وص هيدارأ“ .رنمالالاغأ

 | ب3 0.1 ١ ب ةرلوقىلائرتالأ ثئتحولا مهمه تأ نع صينقلاقالتخدمأ |
 | ىشوم ىأ نغم بوثوامفرخزو هشقر ىأ ةقف ئذلا خوه قصدامايرشغضعول ب رزلا ف |||

 | سلفا) مضلاب”ىغلاو.رمكلاانةمث تادحالاراقفظأ ىلع نوكيىذلآ ناسا لق هسنموأ||
 |اس سرذ في ةغباذلا لاق ساو أ صاضوهسفىذلا مهر دلاوغدسعو وبأ لاو ةصو رلاأ

 : ريسفس يعل, صفاصفلا نم « .اهلعابو رح ل ىو تفراهو

 ممانوهن ماشي مايريد ضتلاوتال (( دحأاببامىأ ينااسكلكل

 م واول اريسكب تمون هلسأو تن لوقو ظألا ىلع ينو لصالا ىلع مون مايا عجو ماسي +اوأ
 مخ ونا قسوم نكح تلو نينك اسلاعابقجال ت طقس تنكس اف |
 أ مومضملا نيب ىف :رفالا هو ريسكم ل منأالا تلقىف فانقلا تدءذاك ةطقاسلاو اولا ىلء”لدتا ||

 ءقايكلا ينم لعاتأو ١ مقاس ءانرلا ىلء تل دتلاهو رمسك ا مناف تاكامأو خوتفماوأ||

 أ ضالاو ابلاريسكب ل يكنس لاكل صا وواولا مضي لوق لاك مأةلوقي هلالؤتسصساقلات
 |ملاقيونينكامسل !عافجال تليةساغل ينمو اولاّنال ل يشتسا !ىلعم اين ونلا عفن عدن. |

 مافيقل ادم تيزنيت و ءادنلاب نصحت هنال امون لجر لقتالو عونلاريثكلل تاما

 اذا رضا لجرلا تو يسياع مان هنأ هن نمىرأ موانو هبرتعي مونل 'لعس اذا قلاب |

 لأ بونلا مانو تدك قودا !تءانو همول همانةهموان لوقتكن الموثلام-:ءلغأ

 !ليحرو ههوبالىأواولاةنك اس مضلاب ةمون لج َنأمطاو هنلا نكسىأ يلا مانتساؤ |
 |ميهمابلاو نيك توتلا نيالا اووي دكا من ىأواولا عب ةمون

 ْ ,ُتيمكلا لاق ةفيطقلاوهو هض ماني

 لسفر ةلاوندؤلا نم «» ل اوضقفا!تاذ ةمانللا هيلع 1

 ملوش مانمناك رلااومساعر روبراقتمىأ « ريصأبدهةمائملكل» رتل

 ٌ »2 هينمقل وعبسفم يسعي ل بءاغوهو ب صان هو فصاع مول مهاوقكه فاش أ |

 | | نام 3 يدنا قو ةعبل ومى ما وهم وهناذك :مسمحدقوئشلا فةقولا خولي ةمهنلا |

 وعز ىأ منظف هيلا «مرسكلاب امه مهو د ا نار

 1 000 جا 4 5
 به



 كيدقانكاذكو هبت نيانيعدقارقأ ىأانبع هت مئأودازىأ عناراذك لمقدم: أ

 السا رلا لاما ىهو ماعنالا دنساو هثلاو هلئمانمءكامعثو ةهرهزنو ةلغلع لش ةمعاان.ع ْ
 عمبتودراو مناذهنولوةي تنوبالرك ذوهمارغلا لاق لبالا ىلع مسالا اذه مةيامرتك أو ْ

 | هلوطي فام عضوم ف ىلاعت هللا لاه ثنؤتو 12 ذنماعنالاو نالمو لمحل _:منامعن ىلع | ا

 هيدارب نأ امنا عملا !عجذال طقفربذكتلا هيد اربو ميعانأ عيلبا عججو اهن :وطر ىف امرخآ عضو مىفو ا

 |قيدفتوةدع منو م ميعانالاهنعءتربسغاو و ةّمرلاوذ لاف 5 ةفلدةابو ريضلاو أريدك لا 0

 | 4ىيدت ميدل اوةذةعددو لدن ءىل سل لاه اذا ىلب ضقاناع رو ماهم: ءالاباوجو |

 أ ماعنلاو ثنؤيدركذيربطلا نم ةماعنلاو < اسكلااهاكس ء ف ةغل نيعلاريسك, مذو بيذكم ىو |
 | نيقونرزلا ىلع ةضرت_.هملاةء_ثمللا ةماعتلاو ةدارجود ارجو ةيءادسو ماو لذ م سدح مسا | ١

 ' | مدقلا ت«امةءاعنلاو مهتماعت تااكدقا وق ةّرْغ'و امهلهنم نءاولحترا اذا موقاللاقيو |

 قرءوهءارفلا لاو سرف مساود ”ىمصالا لاه « ىكيم كلذ موي ةماعتلانياو ه لامو|

 مأمهلوةكبرحلا: 32م ءاوهةدسعوتأ لاو ثفتتال قداس عيان لاو الا
 : ةركبم سدلو مهيأ ةركب ىلءاؤاجو ىطا اذ هي مدهلوقكةذامناو أسما م سلو برالا

 ةزافملاقرطفسيبيؤذوب ألاف زوافملا مالعأ نمرلع ةماعنلاو ماعنلاو ءادالوأ
 000 لماما قتلا رلاءاتيماعن 1

 ا ار مكيف ىفو يقل لراعي نم لان عاملا نملا فا 3 ةيواشوعاعلا
 1 ا دلل وقىف رف مسا ةئاعنلاو سو-بتاةةاقثو ةدراو ةهيرأوةرداصة عب راج رعمأ

 : لامناوةماعنلاو لدتو ٠ اهةنوملاو لزرقرئاكت

 1 [نمعب 00 ا او اوهغلانب "ىرطقة شك ةمانوبأو |

 ا كايا كي ةمارككلذ لعف 131 قطع كوع ئمعفو نع ةممقو نع ةماقثو نيع ماسعتو
 1 "نعلن امئاسبأ لاي هواهطرأو حان رلالب أ امتالت ونللا عب رمضلاب ىامعتلاو ههشأ اموأ
 1 ادعو لاق هاجس هنال قئاقثلاهملاتدن ن درغل !كالمرذنلا نين امعنو كاراضصق

 شا فئاطلا قب رط ىفذاو فلاب هلاننامعذو مهرخآ ناك هنال نامعنلاةرعملا ولم مست ما نرفلا

 || 3 ارطعةو تف شرم - 0 نطداكسم عوضت لاهو تاق رع حرفي

 نس لاهو كارالاناوهنه4لاةءوأ و ظ

 1 2 كارالاناممن لص نمو « تق قرغتاذبت اهقازاوامأ

 أ لكس, لك نم لكل وفناكرسكلاب منو نموذح هناك ةب ةاكاابس مع مهلوقو
 ا ا منو عضوم ميلأوةكءعضوم مءندلاوةرصْسةمعنتلاو اهاودسانونلاؤ ف لالاهتم فدخل

 || تكسو اهغنمغنيو مغني مخل هنم لون قيل مالكل !مغنلا (,م) ةأىعا مسا مضلا
 1 [ارملاف ثرمبا دييجو ١ذاةمغنلا ٠ 1 ندجلاارترنجاوخلا م

 هتمشو اضرأ مالا تقزو ةدغل تهوس سم يسود ْ

ْ 
| 
 ا

 ا



 | عاش تناكو ةراطع كم تناك ةأ نها ما نينسشل ازسكي مشن" ىعمالا لان دوس طةنوأ|
 ا مهننانف ىلتقلا تزيك كلذا اول_هئاذا اوناكو انهم ط نما وبيطن لاسقلااو دارأ اذا مهرجو

 ْ مدخفرطع ممن او قدو اوفا: 8 ريهز لام الئمراصف مشنمرطغ نم مأشأ لاقي ناكف

 هبشمو' هلم عظنتلا وكلا هته ىأز ٌواؤللا تءاقث (مت) ناسانلا بوه لاقنو

 | لدمالا قوهوواَولْنم مطنوؤلؤللاهب مط ىذلا طيذلا مااظنلاو ةتمشطتورعشلا تمظن
 ]| ماظتنالاو مظزازودللا نم بك اوك ”هنآلث لاقد , ور ثكلاوهودا رح نم منان انور اضم

 ناب نم ناتموظ نانا كك ل نم نام انقل او لا ىأ مظل اف هتغطو يقانسنتالا
 ةعيتصا اودرلا ةوعتلا م ( ضر اونطإ ف ةراصاذاةجاسذلا ثءظنأو نانتلوظ هنتلك

 هلم ميتلاومامعنلات اةفثددمنونلا تكة نأ ىمعنلاكاْذكَو .كدلع هب نأ أم ةشملاو

 تمعن نودي نونو ايفل ذوتلعف نام م-هلرقو لاملاعيساو ىأ ةمعتلاعساونالفو 1

 2520010 ا ةّمرلاو ذ لاه فقولا فذ لانيلاوأ من
 | ليا زيدي امد 3 ةرفجتاصث لطيعؤرسوأ

 ا قدما ءللال هعتيسا امراللاعفالإرت اهف موت نافروتيال نايضام نالعف يبو . ْ

 .[|| عيبتتج من لوقت من سنان بنكو هلوأ خشب مثال عيرأ امسويفو مذ نو حدم عنق يضاملأ |
 ا
 ١ اونا نوكتحموةونلارسك, : منيلوقتق ةساثلاةرم بلا حرطت م ةرسسكلةريصكتلا |
١ 

 اذلسنو تنيرمتاو و يحل 1
 ْ مالا فلالا ه.فامىلا ف ايضيامو أ مالل او ينل الإ ةف رعمالا نوكجتحو ال سيو من ل عاق /
 | لال هريغالو لعامل الو دب وسعامتر كوأ ادهعلا ب رعتال سزبطا فب ؛ رعت هيدا ,

 ْ مكظميام-هت تاق ام من ىلكتلخ دأناو اومعن نودي زلاالو دب ز من لوقتالريمذلا م

 ْ رك عينوتل بق تف شناو رمسكلابن علا كوت نش ناو نينك وعل ١
 أ مضل منلاو هتلبغام منىأ ءلصنع مث عماعيبتكت امعلال_غ تاغ لوتثو نقلا
 ياسا زيوس ايئشلإ منو سوبأو نأ عهلباو سؤب مول وما ويلقي وبلال 3
 ا لدغ لشق لم مث منامه ةمك سه ةثلان“ هلل هافور كرس لس 1 21

 ا معن فدعا ا ؛ يعنتلا فلان ةمعتلاو' ”ةاثوهواهف ةرمددكلاب ملي مث ةعبار ةغلو |

 ١ 222 شف نالف ضر ت ألات وا اضؤدئأ ماهل برو قمعةعانمو ةيعزيتأ ونال

 0ْ | هزاتىأ ةرتاوةث وعلان منلعملا ام هلا مئأو ةمعنلا م كلب هلا من لوقتودتقفاوا د
1 

 3 "فوذييإ زا 7 [|| نيعل !نوكسوثونلا ع :لجرلا من وقتل وتفم لالا رتو يف ثلامةرسكلا نأ
 وفو دنس فاو ْ | دنرزو منلعاف لجل دنع را متمعنإتاق تش ناو 9 م 1

 ف *>هةله ىن- ةلعقو مال ك0 نيو وم و 2 1
 مهلا 1

 ها ء..:
 ه٠ هو
 و



 :ٍ ريشا .ا مف ( مخ ل دسالاربق تعجبت سوقا ت أنو م مأ: لاقي
 دوعةجات تدعو ”ىعر اهلنا مهن :وتدنا اوثرقلا او نسبا مخ لاقي علطو رهط[

 ىف ةيضرتعملا ةديدملا يبا اريسكيمضنلاو ةندعميأ فلاب ةلالضلاو لامابلا مهتم نالفو تغد د

 اذايلاملا ٍت مخ لاب و مقتل مس هئمو ب ورضا تول مهلا نامل [بذ ىقلأتازيملا ظ
 مب له مهند اورج لل » ةمازغ موقل موقاهمدن ريهز لاه اموُفهَدأ |

 بكوكلا م هنأاونا دديسب رصشلاو مهل او ىلاعت لاه قاس ىفء نكي لام تاسنلا نممهتلاو |
 تجرغأ ناو ايرغلا نو ديري مفلا علطاولاها ذاف ورعوديز لم لعاهل مساوهؤاب رثلا مدكأ او
 ْش ١ يفاسلابلا# تينلانم برضةمدقلاو ع مالا فلالاهنم

 ىلا تلرابو فاراج لك قبأ « ةمغ عدل ط راج و هخأ

 نتي تسادسل تيقارزما# سيلا مه ث يدخل اذ نا ةواوقو ْ
 3 : ٠ لافو ملف أريطملام هنأ ودربلا مهغأو تمغأمت |

 راطقو بكب تاافادق 0 "تناكو ءانشأة زف تم" : |

 . ةفرطلاه مافزهنراكلا مي لجرلا ميدو مس وسلا كا(,

 ٠ هامل ماخرمقىرأ ٠ هفمتلاطبلا ف ىوغريقك ١ .
 م رس ةيسسرافلاب 4لابقي زوالا ةةلخ ىلعر حار اطاضي ماخنلاو |
 .تلايةمالا .( مخ ة ١> رفا باك يف ”ىمصآلا نع ئىدعلاةكل لنيك ملمس رف |

 0 ىو هلئم منتو ةمادنوامدن لعفام ىلع مدن ( مدن)ب عخغ اذا لجأ مضت لاقي ةعاضلا |

 إ 5 1 وأ تن نيمأ|لاقن د مدان أ نامدن )برو مدنها هم دنأوةيون مدنل|ثندحلا |

 دنوهف بارنثلا ىلع نالف ىمدانو مامدنم سعلايفزهدلا اذ_هولوو د.للاق |

 ل رعاسملا لاه فامدنو |

 1 مئتلارغسالا نعال.« . 0 لو الايف ىفامدن تنك |

 لاقي وابضي أ ل دنءابنلاوةنامدتة ماو ادن نمد عجبو مادنميدنلا عجو |
 الإ ةيداثملا

|”ىهسقلاكربنكم همالك يف باتل اَنال هعدن عمببارشلا برش نمدي هنال نم ادا نمد واتم |
 3 

 31 1( داحو دهب اوو نزعبو مضلل از خو هبطي أو هيأ اموذبجوببذجو سؤقلا نم |

 || نيلب لقت نيساولوأ عب للا ميدواناهسنو ام عب رلات عيش هنمىلامقي ةينطلايرلا ميسنلا |
 | ميننلاو اهلئاوأ تابقأو تأدتبا نتج أ ةعاسلا مسنىف تئعب ثيدحلا هنءو دشن نأ لبق |

 .[|| ةمسنلاو ةمينلانوكمت هنخزابغلا اويكنتث يدل ايفو :وبرلاو رفنلا هو ةهجن عداشبأأ
 | مهسانواهمسئاو دو ىأةانيحلا جودا وعست اثر دحلا ىفو سفنث يأ مستو ناسنالا
 1 | هب مسن لاق (لعفلا نةقمشموغك ئاسكلا لاه ريعبل! فج نيبلار يسكب م .بملاو هماثىأأ|

 ل كمتنم نبأ نماضيأ لاقتوزنؤملا مدنماولاهاكةساعنلا مسنماو لاه "يمال لاوولمست سن
 لاق قيد دج افادتي اشتمل مدن( مدن )كنود مد |

 ! 1 اذار مالا ىفموقلا م او +7: هوفو نيل نم كدي



 * عال ا (مأن) ها 1 يي فابظوم ا سو

 أ ىاثلاو لحرلا كل اوك لالا تطةساهلي اه تلت ااذاق اهبءادتإالا رف ١
 || فطعلا فورح نماف رح اهيلع تاخ دن اورو تسصصم تناك اب تأ هدب اذا مالا مال
 د |عات الامهللا (مل0) لالا لهأمككلو ىلاعت ةوقكنيكستلاورسكلا اهفزاع

 ا ْ ف داوم مومملل اونملل اًدرب نينا وتلا نم موهملاو هدا ايتام همسولدقو

 ْ | ' لاهو لهتاوسانلا '
 ا ' قابا ميارقأ ىف يماهللاّنا ين« ةصقنم ءىفاضاما «نيسحتال

 لامم" مها سرفو هللامأ كل دكو ةمهادللا ميهللاو شلك مهله ناك رثكلا سلبا ماهللاو :
 | لوقو "ضخ ل ثم اطعلاربثك<مول لجو معلا اضيأ ”يهللاو ضرالا موتي هن :اك قاس "فص ا
 | رادةم ىلع: كرمالك ه٠ ىرادلا تنأو ىردأ اليهال رعاشلا|
 ْ متفلانم_ولمو هللاا.ءانعمنالءاد بكل ىتلا ان نم ضوء هرخ آف ةددشملا ىملاو ”مهللادب رب 1

 | رب رب لاه للا ةريثكض رأ ىهو عذوم
 | امهلملغ نمءاسطبلادراولانم ه عناب نلز'ىحلالوج تاك

 ْ | هقاتمهلتساو هقاهمولأ لاةد عورلا ىف قيام ماهلالاو ةف.لحو مت ىبآ ب رح مولم مووو
 ظ مسهللاو لاذم ساو ىأ مهل ب رطا( مج ٠) ءافوتساعرضلا ىفام ليصفلامهتلاوريصلا
 ديزوب أد كنأو مضضلا نعل

 براقملانهلاونيمسهألا ىف ٠ لامها ثالث ىف فمث ٠  بهاردآلل نيشققان
 ”ىلالهلار وثئيدنج لاق :ريذلابعولولا ميهلتلاو نيسعلا نب ”سءلا ب راقملان د

 اهمهلتاماذا هسا مسهلت ه٠ ةلاضشفوج ف ناذ مي
 هلضأوةدئاز همف للان روك نأ لحب اذهو نادرمملا حو ريغبلا اذه ل مسهلت ناك

 | ورع ىلأ نع ضو ألا ةءذاهللاو «بطقىأ ذهل مذ عولول نا ْ
 ظ لاهو امهطلاخىأ هيد بدشلام نا( رمل ) عطاقلا تالا نيدو َ
 ١ ةمّزهلم هن ه”ىذدخ مزه .٠ هقع [ىالءاسث ى راما ا

 | امم 2 ناسلعناتغضم ا هلاقيو ها :ذالا تدق نيسمللا فنانا ناهظعن اتم زهللا 1

 ظ لاقو مزاوللامهباورسكلانةمزهاةدحاولاو|
 امزال نوكتنأ فاخأ ىلا ١ » امز اهللا ل سر ازايزاخاب 1

 .مزاهللا نيب سرضلا ىرقامىرق «© ىدنلاىلا نعالجوفا حوزأ رخ 1لأفو ا

 | لع ىبءاذلس مهو مزاهللا مول لاقد هباكعنب , باعث نبهقلا مينو | 1
 أوه لجرلا يمانم لاقي ماسربلا موملاو بزعم عمشلا مولا م «( مس نضل
 !دئاص فص: ةّحرلأ و د لاق ٠ معز أ

 ا
ْ 
| 
 إ

 موملادبوأ ضرب اض ناكوأ 8 اهكبانس نماكر ى دس واذا

 لاهو مدهملا فورح نم رسما "م ا صعسم < ةشيومس مانو

 كنأشامو كلاس اماهانعم اهم مهفّدسب ةلكمهم( مهم 0
 1 | .ةنتو انشق تكتالاةيتوما اكتمال «() ندلعلا

 ا

 8 ا 26



 نينا را » 000 .1 تلق

 ا ةسجخ ىلع ذيكوتلا مالاأو لعن تن لوقب نم ةغا ىلاذلار كوماللا فذ نذأتلدارأ

 !ةددشما تاريخ ىف لخ دت ىلا اهنمو ورع نمل ضف أدب نا كلو ةكءادّالا مالاهنمبرضأ

 | نوكمنىاااهنمو ةريبكلاتناكن او هنادنم هلوقؤ داصرمل اماكن رنا ىلاهتلوةك ةغفخملاو

 [و رفك نيذلا انيذعا ول : 43 ولى اعتهلوقو ني نمؤماخكل مذ :ال قل ىلا اوةك الولووالاءاوج
 [نيرغاسلا نمانوكملو نذل هلوقكنونلاندك ا ا زي وكت ىتأ | اهنمو
 ْ | سا درك رمان حر نع بارطالاو ْ

 [| و ئرخأب لصوت هل متل تال باو ةئاثلاو دمكوتال ىلوالا ماللاف”نئطبمل نم مكتم |
 [باو-نويوكلااه.م-تفور نتا !نيبتوطب رو ىلوالا:ةناثلادك قتلهم مسقلا |

 |اديزّنا هقاو كلو ةكدحاو ىنععامهو اهب ضرتمملاماللاو د3 لا ةروسككاّت |ىهو مقل |
 | لعف ىلع مدقلا مالاؤاخدأ اذا ديز نموا هقئاو كلوقو كنمرمخ ديزاهئاوو تا درع_خ |
 نعهحارخ او لابقةسالا دمك أ[لةف.نخوأ ةديدنوذلا هرخ 00 |

 |كءفامهتاو كلوذك ىن-هئامهواموةن وسكملا ةف.شلتانااهتمو كلذ نم د, اللاسلا |
 ِْ هذهد بألا وللا, فلا لس ال لعفأ الدنا 2 الاهنمو ىمعتاعت نا هلاوو

 لالا مالا هنمبرضأ ن1 ىلعن ةفاضالا مالامأو ةداىم ىهو ف ذم دقو ةسن!فورملا

 |لوقك هئاغتسالامالاهنمودي زخأ كلو: 5 صاصتخالا مالا نمو ديزل لالا كاوفك |
 امرط ىمهتلا دعبل شد كفا. ٠ امأءاهب رالا مومالاجرألا رعاشلا|

 |هثاغتسملانباوقرفملةناثلااو رسكو ىلو الاون منك او رءالاعمو نامالل او

 1 موةايثو ديرب*امللاءنولوت» هلشاغملان وقس وهيثاغتلانوفذ دقو هلت اغلا

 | تتماد_هكنالا سكك رام شالا ىلع تةظع اف م كوءدأءامللك أ ءامالأ
 | 2 لهلهءرعاشلا لوقو هبمعلل ن ايكالو لاجرللا » ضال ىقك ففطءلانسدللا|

 رارغلانيأ نأ اركبلاب 1 ايئلكىلاو رش كل

 رب رج لاه اك ةزمهلا فد فذفت ركل أ ان هلص ا مهضعن لاهو ةناعيسا

 دن 7 "بس مذ قران لآ اا ه فراملل اون نأ اقحناكد ْ

 ' | مالاهنمو كناو أ اذن_هفرضحا بعان ىعملاو بدعنئا:كاوقك ةحوتفمبعتلامالاهموأ !

 | بدأ .ىلاكأبتأتياهنإ ضو سانلا ىلءءاده.ثاون ذزكتا لام: هوك كنس ى نة عملا
 1 رعاشلالوقك ةيقالا مالا هتمو بدأتلال-الو

 نك اسما ىدترهدلا باراك ه  اهلاضنتادلاولاوذغت تومللف

 | ناك امو ىلاعت هلوقك ىننلا الاب معتالو نكي لو ناك ام دعي دع! مالاهتمو الذ هتفاع ىأ
 دعب ىأ نولخ لام ثالثا تنك كلونذك ععبراشاامالاهنمو . مهبذعي نالاكأ مهيذعماهقلا ا

 0 الو حايرلاهرواعتا دج . صان سن "مان درو ىح ىارالافثالثأ

 ا | ىلا اي تلح دأ امنوكسلف فد رعتلا مالا هدأ نيب ريض ىلعف ةسنك #١ !!تاماللاامأو |[

ْ 

 ا

0 

0 

 ىلصولا



 ملأ ولايو ةيلصةرب دسم ىأ ةمللمو ةمولمةرغصو ضعب ىلا اهّدعب مومضن ةعقجت ىأاضيأ
 | هيج اصب يصنو هيبصن ىأ الك ؟ثارتلا نولك ايو ىلاءتهلوقو نملا لهأ تاةيموهو عضوم |||

 مهنيفوبلا الك ناو ىلاعنهلوقامأو هرخبآ ىلع تيتأ ىتح عمجأ هتما لاقي ةدعوبأ لاق|

 فك ا نإ امل ئرهزلا ارقوةدحاوهنمتذذح تامملا هذ ترثك انلق اممل هلصأ ءارننا !اه دي دشتلاأ
 كره ري و اوفو هلو ||| لاه نملوقو تامملا ىدح ا اهتم تفل نم نا هلصأن ركب نأ لدحبو اعيجب ىأ ني وتلا :

 الار ى..ريمماقلا ل كلذزكيل هنأديزتلاذلعفيإ لوقت ىشسامل افرح ةغالاف فرعي سيلفالانيعانأ |
 | هيوم لاق املأوول أ واساو ملمزملا فورحو د زا ىهونامزلا نم ىضما ف هنملعسفلا نا تاع الأ ٍ

 | وهثلوقا ننامو لعفلا عقي لد لعف,كلوقا ىنذالو لعفسلالوقل قت ناو لمة كاوقاىنإ
 نيرشوم( سهل يس | ايل لوقف نلفت امدق ليج رلالوقيل مدة وقل ىنناملو لعفلا لاح يف ناك اذ العشي |

 | لصأ لو ىأ كيلا ل سأامو كّنتأ لوقت عقوم عقب وهوام هيلع خدأ مله صأ امله تعلو |

 | الهرج لوقت عصي لا لوعقواملاببسو اباوح نوكشمل نعم نعد انعمرب هي دقو كيلا |
 زوجتالو هلخ داو ديرت امو ناكملا تيراق لوقتهدعيلعفلا لزت<دقو بهذي لانو بهذ أ
 متامهبلع خدت ن أك لو تيهذ0 لوقت هيمهفةسيفررسكلابلو مدعي لعفلا لزتتعينأ |
 ءاهلا اهياع لبخ دن نأ كلو مها تنذأ لك لع هقاافعىلاعتهتا لاق فلالاهنمفدحت ا

 و . رعاشلالوقو هل لوبقتففقولا ف

 1 هبرضآ/ فيس ىرتعنيم 6 هي خفاواحلال 00 ا
 اذك ىلءهماللوة:لذعلاموللا 10 ول )إ ابهلءقام ىلا اهتكرح لقنءاهلا ىلع فقوامل هناف |

 | ةمالالا ةءاللاو عكرو عكار ثم تال عج مولملاو ةغلايمللد 3ث همّتلو مواموهةةموأوامول 1

 رالاةماللاو ةمالملا عمج موال او مئاولل كيف عر خت ازامل اتي ىلءذ ىلءىوللا كلذكو |
 يلم مال بر لما فو ميلمريغنالذ مال لاقي ءدلع مالي اعيأ اذألجرلا مال وهيلع مالي |
 مذتساىأس انلاىلالبجرلامالتبساو .. .امالأديقف هان أل دخن مو هرعاشلا لاق
 "ىلذهلاداي وخنب لقما دشن أو هل ىنعهنملأ لاقي ةدبعوبأ

 امالماسلم"لذلازادب * عيبر ىسمأ نأ هللا تدج #

 ظ سانلا همولي ةمولل_حرواضءب مهضعب مالاو موال:و كموليوال_بر مول نأ ةموالملاو |

 ريغهصضم نابالامالو. ثكستلاوراطتنالا مولتلاوةأزهو ةأزه لهم سانلا مولي ةمولو |

 اهءالريغرملااهتمقس ل « اهبامزفرطخغةيرهم نحارلالاقو زومهم|]

 نع رض ىل عفَةَبك اياااَمانٌدنك اسوندككر كم نيب ريض ىلءىهو تادانزل فورح نم ماللاوأ]]

 | يالا مالامأف بفاضالا مالؤد بكوتلا مالو الا مال ث الث ىهذ دكر تملا تاماللاامأو
 | دقوءاتلاءاوحر تلف كلذبفئرقو بطاخنااهباو م أ ارو ب اغلااهب ضأتديز مقياكلوةك ||

 ْ ةريونب مقم لونك ةرهذم لمعت فرعشلا ف سعال مالف ذزوجي
 ' ءاكبنمنل وأ هجولارحليولا كل ٠ .ىشخاف ةضوعيلا باصصأ ل شم ىلع | .٠ .٠



 .(مل)» ء(ماللالضأ)و عملا

 أ ءامقو همضاشةراقى دنع قوذنال هللاو اله ىرت أ هللاهو ىعارلا هذ ليهسعلط

 | هريصتتو هنء لكن ل لقنا لاقو ىأتو نفث كمئاذا مالا ف لجرلا علت ديزوأ 4 معلا

 ”دلاو يئذدلا اوله اكمافللاو

 [|| هنن فاالاىلاىهتتا اذافلاهاملتت فات ىنعملا اذه لودنميةونبو لاق ٠ هنرامالو

 أردصم نيك دتلايمقالاو قيرطلاطسوكي رمتلا مقالا (متا) باقنلاو ةهضعبوأ |
 |اهتفلت اذا ةمقالا تمقتلاو هفتددساذا مضلاب همقل أ ءريغو قد رطلا فلا تمقلكلوق |

 لجرو اره تةلأو اوةلنىري غتمتاو هلهمىفاهتعلس اذا اهتمةلتو امقلرسكلل داس تمقاو |
 11077 لآكو ' داع ءارفشلا هته رو نلا بح اص نامقلو . مقللارعتكى أ ةماقلت ||

 ظ داعب نامل س أر لكأ ل. « .اصرح قاف الافاعي هارت ٠ ٠ ا
 ةنورتطملا ةصرقلاة مكلملاو كذكعمجي هب رضااذا امكن همك اهتمكل تسال

| 
١ 

 . || لصاىاهئعش مفاعل 09 1 ودنلا
 | لاهو مسهعم تو مرتو سانلا علت ىأ ةمولل يزاد ّنامهلوق هنمو هرومأ نم قّرفت ام خدنو |
 ْ فيس نب ةمقلع حد ديغأ نب دف فاضل فانرملا |
 20 دحاتملا عركلاىلاىدهلاول «٠ ىنلو ىصلا بح ىنمحأو ْ
 | تبني امهثاؤ ثيدحلا فو غولبلا براق ىأ ام مالغوهبلزنى أ هبّنل ا دقو لوزنلا ماملالاو ٍْ

 ْ لاقو بونذل اراغصوهو ممللا نم لجرلا ءلأو كلذ نم برقي ىأ جلي وأ اطبج لقيام عل | ١
 د : املأ الل دبعتىأو ٠ اج رمغت جمال ارفغتنا اة ظ
 نم براقتا اممالا شةخالالافو ةعقا يمد قم ةييمجملا مر اقمزع لابو |

 أممللاو بونذلا

 وهو ةنابانمانالف تب اصئاشيأ لاسقيو, ماهي ىأ مولمل جرو نوثإا ن ءفرطاضيأ
 ْ : لافو لسلقلائثلاو سملا

 0 لا لا ةءلكحالا .ه نكي 0 ةشدبك اكل ذو اذاف ١

 | ةّماع لكن مهذ_.ءألاةيءون بضت ىتلاةّماللانيعلاو اسيئدلا لز اون نمةةلزابنلاةلملاو
 ءازماادشنأو ة3ثلالاقيورهدلاو نو همللات ان داحنمهذمءأ « هلؤتاَمأو ةمالو

 ا اهتاملنءدمال ا اننلدب * اهتالودو أر هدلا فورمم "لع

 | مالو ملاعبجلاو ةىهفنيبكلملا تغاباذافنذالاةمصمتزوا < رعملارمسكلااب ةمالاو
 أ

 ا 0

 ١



 يشل ل 11 نر
 ١ نو أ اذانالذض 1 برشلاىلاجاتحاو جرين فقواذاةبادلامأوأ

 ,ةدأتب دسم لشافو بوثلا ميسانلا ملاو قيسدتملاو هوشه مالا

 "يحهقراصاذاعر لا مه ًاومعللا هنري فراك لج رلا ملأو ناسحالا نم هنأ ذئب ام

 | ممول !نم<س م «(م ءربالحرخلاهصتلاو . تءتلافب درا تيلأو
 ٍإ | ملام ةللام مدلل ريصت نب ”ىد_ءنبورع لآم هو ةملهال ايف برعلا لوام تناكح

 | 'ىذلاوأ ار اتودمدالا؟ ىدمالا لاق (2) جموكلا 4لاقيرحلا كمءنمبرض ْ

 | ععسةعبضا!لتمن وكسصأ اال هتاوثيدحلاىفو ديه_ثااتوصااب سلو ضرالاب عقب 1

 رعاشلا لاهامدل مدلأث مدا لاقيامدا ب رضلا ىم سمن داصتف حر ىتح مدلل |
 4 رات سغااءارو مالغلا مدا 3-0 هرهيأ تح بو داّؤفالو : |

 | اذا :يلل اريح تفداوم_-رضاههجوةًأرملا تمدلو مدخو مداخ لثم مدا موذو مدالانأذ ا

 أ |مدللا وسائل ن نهرودص نيب رضءانلاماددااو با ارطضالامادلالاو هس 5

 أ عقم أ ميدل أو مدام .وهفه-ةعقر يأ اعداته تما اوامدل ب ٍروُملا تمداو قالا نوثلا ْ

 مدلتو عقرت ساو ولخاهعأبوتلا مداوي يلا مدل عامر لاس ا صم

 مدلمّمأو تمادىأىب ملا هيلع تمدلأو مّدرَت ل ثم ى دعت الو ىذه هعقر ىأ هيون لح رلا | ا

 حدريرجع مادلملاو مدلملاو لبقثلامدللاريثكسلا قجالا لجرلا اضيأ مدلملاو جلا ةنك |
 ةمرهات ساما لاةيوتانار_ةلاىف مرحلا كد ركاب مدالاو ايضدأ خاضرملاوهو ىونلا هب

 | ةقلاحادنك و تدارأ اذامدللا مدللا برعلا لو ةنتلدتو صن أ ةبارقلام دلتا منال مدللا |
 ْ ريسكلاب ناكملا تمزاديزوأ «(,ذا) اند قرفالمك-_تبانسم ومكتمرحانمرح أ |

 | ىأهيمذاأو ىلذهلارهشفوع وهب أى دِلاهمذاواماذاا نالغيانالف تمذلأو هتمزااهذا
 : ]| مزالما مازالاو هتسذالو هب تمزاو اموزاهمزلأ ئشلا تمزا. .( مزل ) «مذلموهفهعاوأأ

 ١ ف.ةااضوملارمقاباك امازلةيداعريغرب لذ بؤذويأ لاق[!

 أ .هامنوةراغيال هومز م_مأ كبح مارا متامؤ ىأ مهلجر أ ىلء نو دعب موقلاةيداعلاو |
 ٍ ريثكلاه بزالفف ةغل مزال ةيريضاذكو اذكراص لاقيوهبف |
 : 3 مزال يرضي ىولدلااةَدِشالو .٠ هل»ال قاسم اة دلاقروانك . : ٍ

 | لاثم مازن ركيايس «تمدسلوةن<ىاسكتلا لافت قانتعالا مازعلالاو همزتلاف ءىشلا همز أو ْ

 ا ( مال )نبدا رابالاو ةلقاتصلا عمن وكت ةديدم امهظانموأ دنشي نان شخرسكلاب مزمل اوم اظق 1

 | ثدلعل ةأرغاهتلاف ىتمطا زا وستاذ وال ثا! فو ةحارلانطاسب هولا ىلع برضلا مظالا |||
 | مطاهنم لاقي ةهجو قددح أ ىف هن للا اهل 1 0١

 ريعلا هارت نقسم ”ىضالانع يطلوهذ 0 ْ

 / ا

 ْ بج نواب يوطوالدملا مالم 31-5 هلمطنراظع تدب .اهباك<

 اذا لصف يطللاو هونأ توجىذلا ميتنلاو همأ توق ىذلا"ىب مهلاوبءاوبأتوعئذلا يطلاو | ا



 تسسس ش ا م

 1 5700 الكفل ٠» ا سقلا

 : ! تعالو عتجت متالمىأمأ الئثو مأتلافهتددشاذاعد- فلا اوحراات م ”الاضيأ لاسقبو

 اذه مهاوقهنسوامأتلا دةفنائ يستل!قفنا اذاو تعجو تدضأ اذاةمءالمموقاانعب
 || نمل لجرلا حررت ثن دا فو موللا نماذهاناف موالد ال لقتالو ىنئالدال ماعط
 ْ اجصااريكلاب من لاو هطسو نمةبهاذلاةزمهلا نم ضوعءاسهلاو هلثمو هلكش ىأهاسنلا

 باعثدشنأو ساينلا نيب قافنالاو

 1 ايهنازبت دفا هوب زاشأو 35 بلاغنيريفامو تنعداذا

 مثل (( مثل )»بآللا لئمر مما ف نعطلا الا ؛( مل )) يقل عجب مابلا قنيلياك ةزمهلا ناو

 ةراخلاتعلاضب ألاقي ةراخلا كسب د مثل فو اه راسل" اذااهملي فخ ةراخارع_هدلا 1

 ءارقلا لاق مثال عم مضل مثللا ومو م لثم مون فو هن دأو هئباض أ اذ ربعي ١م

 قئنلاو اهل ثلتةأر 11 تعا لاي ةينرالا ىلع ناك ام ماغالاو باّعْدلا نم مهلا ىلناك ام مانللا

 ٍْ اهتليقاذارسكاراهاف تمل دقو هلبقل اضن '”مثللاو للا ةةسح ىعو ماثألا تت_ثاذا تاتو |

 :' لج لوقد كذب .دربملا تهم ناسك نا لاقت فلاي»اب 'احاعروأ

 حرتشملاءامدرببفيزئلابرش * .!منورقباذخ ااهاف تلف

 ىمطتث ب دولا ىفو ضئانلا:3 ثاماضد ماعللاو برعم” ىءراق ماحللا مل )جلا

 | نمفرصنا اذا هما ظفا دقو نالذ“ احم-هلوقو ىرغنتسا هلوقب هسشوهو امال ىَدش ىأ

 لجر مسامهلمو هطاب رض رقدنقو ءاجلاَق باك شطعلاوامعالا نما دووم هتحاس

 ا اموقو4:لاقو موطن نانو مادخل عدلاو هنمصخأ ةمعللاو فورغم معلا ل
 ْ مادللاتالصو ىحضالا اند و امل ءاوذنللا ئيمكتيأر

 1 ١ ماذحو أ برقأ كنمَْعا ه ملقو مكج دو داو

 مط بوثلا وديار ارقلا مضلاةمعللاو ىع عضرعأم كدنءابتراكن ء موعللاتنتن أ الوتد أ
 لأ هدتفلا :ظعلا ةمقولا ةمالملاواضيأ شن مللي د تينا زجطيأم ىزايبلاة هلو متو ٍ

 || غلت لو مسللا ف تذخأ ىت ٍجااصشلا ةسالتملاو لاتقل! ىودعلا هشودحا اذا لجرلا ,لتساو:|

 | همقوز ص دصال مطمىأ م ماو راسب لانو ٍباسْدلا نم سذج مهلملاو سلا

 نم مولاي قصمملا مهلملاو لتفلا دود تمم الم ليسو هيهئةصلأ اذائىثلائشلات الو

 1 ددنأو ل دقو لدسقاا ييعللاةديبعوبأ ”ىبوصالا ا

 ا يلب” ناكدق نأ بي رالو «  ييناروب يق جاجا

 ١ |وهف معلا ىهتسشاريسكسلابم سو هندي ىف مسللا ريثك ناك هذا ماوه مضلانلجرلام لد قو

 ]| ىبعجالاو تاب لةئالو مح الانأف ملل ايهتمبعطأ اذام فايس موقلا تي دم
 ماعلا تجووسلا و لم مود محال لج راضي أ لاق و هود

 2 لاقو هنو :رعإ ذا مضلابههللأ

 :همحلا تغرم ندم نار ورعسلا انأ ىف ديو همدة2انرع ًاانماعو '

| 



 ؟ ا ,ه(مأال)# 1 « ( ىملا بانا و“

 ماكمةاكل اهرواعت دهن ٠ عام .ةلاحر ىلع لازأ الذا

 لاب اكي ىعم همالكب عملا م نيدلا ىف هن عفن || ل هنال هنادهس ها ةلكعال_بلا هنلع ىسعو
 |عاقجا ةقلكلاو هجولاو نيا مطريكلا موناكنلا ( نك ) ادساودقا فيت الف ||

 مو هحجولاةءوهاهمزلت نأرمغ نم نيتنسو باد ىأ ةئلكم أ سعال د هبجولا مكس | ١

 ا ةيدحو بح ل ثم ةدكو ماك أعملاو صيمعا عكا ( مك )أسما ةينكم وذلك ْ
 روذلا» اطو علطلا اعز ماج راو رسكلااب ةمكب )او سأرلا ىطغت امنالةرودما ةوسناقلا ١

 لاق .اضيأ ميماكالاو ه قتفتلاهماك ىف اوي « خاعشلا لاق ماك الاو ةك ّ

 ال فصيدسل لاق ةءومكم ىهف "لكلا نكو « ميءاكالاهنعترضناو ه ةّمرلاوذ أ[

 جاهلا لاه ىوةب ترك ف هلع قفثأ اذااضدألمسفلا "مكوه مومكمر ةوماعش تاج ١

 اوعحجّرفتلوأةمذد « اومكتذاس الات دهشوللب :
 رسكلابماكلاو اهماكتحرخ أ ىأ تدكو يذلانك 3و اوطغد مهلع ىبعت مع أىأاومكتو :

 ءىذدلاتءكو موع * ىأ مومكمرعد هنم لو "ضب الك ربعبلا مف هبكماماضيأ ةماكلاو ظ 2

 ارج فطن لطخاالا لاق هسأرتددْ اذا بحلا تمك لاقي هةيطغ 0 1

 راد تدعي نمت تري ماذا ىتح اهتنبلسب لاوس [هئالث تك 1
 بم ميبم صقان مسا( ) قلنا عت ماكبكلاو نيك هل تاه صيمةلا تمكأو 0

 تصدت ءالس روك تمهفةسااذال وق: او ماهفت_سالاناعطو هلو نوكس ١. ىلع :

 ضقت اكمدعبام تضف ورثكتل ادب 1 هردمكتريخأ اذا لوةتو زيقلا ىلع هذعبأم

 هرخآتدد ءاماناعسا هءلعس ناو تصن تْنِش ناو ل. .اقنتلا ف بر رطمقن ركل ىف هنأل برب | 3

 اموكااهموكيماشنأ سرفلا ماك( موك ا ةبمكلا ى مو ”مكلا نم ترثك أ تاق هةفرمدو

 مالكلا فوهواهسأر تءفرو بارت نمةعطق تدجاذا مضلاب ةموكت مكر اهيلعازئاذا
 لبالا نمةعطقلا موكسسلاو مانا ةمظعلا ةقانلا٠ اموكلاو م اعط نمةريضتل اوق فزع

 سرفو ىن ىأ ماوكناسلو لاكى أ ماهكفيس(( مهك )ءايهسلا لثم فور عمءايبكلاو ١

 م-هك أ لاةيواضيأ ماهك موقوم دنعءانغالّن م ىأ يوكو ماهك لجرو* لب ماهك
 0 قرو لك !ذاوريضنإ

 | ملا, ل جرلا مول دقو سفنلا مىصشلا صال !"ىندلا ميشللا 0 الإ 4( ماللا لسا ش

 ْ كلوةفالخ نام 10 هلاهذ ىلعة مآ الو ”هلعفم ىلعة م" الدو لءقىلعامؤلا (

 م ”الآدرد نبا لاه مائالارذعب موقيىذلال اهذءو لعفم ىلع م الملاو م* الااو نامركمان 2

 ا ٌءمّوللاو ماشا ارذعب ىذلا مالا او لاهانعتل هءلع سانلا ٠ «ديامع:صاذاام الإل جرا |

 3 ”ةللاو ون ةو ثيبلاعاسشم نم هنسللناسنالا بلطي ام لكو نا قفا ةادأ ةعامجشلب رعتلاب | ا

 | 7 ”الساو ةمؤل عمج هن . تانفرت لفرلا لئقبؤل لطاشإأ عشر جر وا العم | ْ

 ظ : لاهو .لجر مسام'الو عّرذملا ديد كتان“ الملاو ةمأاللا شل ىأ لجرلا |
 ٠ .' اهانضق نوف لان شقه م'الزبهترانينسوأىلا 00 |
 | لوقت دوكي ادن ا وهو راق ةبشاموا نط» ىل: يلا ىهو ةُهتلملاْدذقلا م اولاد |



 : .(ملك ١ ل م( فاكلا لست ع

 ٠ نيرجلاه .سأفلنزركلاو مزركسلاءار ةلا(يذرك 0
 امزارك- ١١ نموغلا ت ارخآحالصاو 6. الج صو ةالعلانيقلا كثروأو 1 ا

 | ةمدركلاو مطضا اريصقل | لجرلا مدركلا (مدرك )هن هنمرسكلابنب زركلاوموزركسلاو
 ا مكركلا ( كر ]) دحاو بنج ىلعادعاذاحدركو راجلا مدرك :ئاسكلا ريصقلا ودع
 ْ | هيفمتقعئشلام 10 زك ]ب مكركسلاءاود ىمبهبو مضلاب ةكركه_تةعطقلا نافعا

 | لذا الغم .زكللاو ةحدلا نءمزكيريعلا لاقي هلك أ أل هفامح رضتساو هرسك ىأ

 [فتأ لاش ٠ عباصالاو ىئال|قرصقاضرأ مزكتحلاو مزكلا نيب مزك | سر لاقي اهرمصقو

 نجع ا( مسك رثعرملا نمّناهيف ف قري ل ىلا ةقانلا موزكلآو ءامزكديو مزكأ
 |ةيتكعأ دك ألو ريثكلا شيشطاموبكلاوسانئ:نمالانوكيالو كد ءىشلا
 د.سالاق لدقاا باص *ىشنحلاموسكي وبأو اًضعباهضعد ب كرب داك

 قبل وبأءافلأر ددلاف ه ادلةابحلا ىف "سى ناكو

 ذب ناصنلا كلذ ن 500 مشكسلا نيب قلنا صقان ىأمنك أ أل-ر ) مثك (
 'ٍ ٠ مدك أر تاو ف اوبن «دلانو نم مول امان مالغ ٠ كافو بطلا و
 | ةدشر هعند اك بكا مهك ) لادةدسأب فتالا علق م دكلاو ةمأهّمأو رسوب أ ىأ

 | موظكم اظيغلاو لكل وهذ هعرتجا انكي اك (ملك مكب لس رلارصكو
 ا رطكمظكي ريعبلاماغكو توكسلا موظكلاو  باسبلا قاغ ميظكلاو
 ام .نوتكاسىأ ماه تسص موقو ريعالام .وافكل بالا ىرأ لوقت موظك لل او مظاكوهف

 / ماكنا ثفرواغالان ع مانك عب ناريمأ 5 برو حاملا

 | ىلارنب ةماظكسلاو عضوم ةماظاكو ماظك عههجاو ه-سفن حر شك ىأهمظكب تذخ ا لاةيو
 / اطنكلاو عاظكت دعب دق ةكم تي أر اذاثي دلسا فو ىداولا ناب ىف ىرحت امهتدبوركباههشج
 أسر ىلءىذلا بقعلا ةماطكساو ةديدلا فرطىفنازملا طوشابف عمه ىلا قالا

 أ :ةني تددشا ذاربعبلا تمعكل استي ريعيلا مق ىف لع وش :ماعكلا مك ١ انلءااذذقلا

 أ: عاكمااو عجبريالذ فول همعكو هس اردد ئاذاءاعولاتهعكو موةكموهفهجا. مى

 أ عتب نسذجب مسا مالكسلا (( ماك )ليبقتلا قاهافرقتلااذا اهعاكواهمعك لاقي لغغتلا
 هلو قو ةقبن دس رعب هال تالكتالث نم ”لقأن وكمال ماكلاو ريثكسلاو لمع | ىلع

 ابل رقدارأ هالمزلكل امو ةيزعلا نع الايمن يودع اع

 ةعاسباو .دحاولا ىلع عقي أن 9 ام لرتو اهججالا نوكيال اعءاسف-فراساو لاو مسالا

 ديكو دبكز نم ةلكوذلكو لك تاغ ثالثا ارفلا حو فاكس اارمشكب ةلكى ه لوقت ميتو

 أ هتئكلاقي كملكب ذلا مياكلاو اياوطب :ديصقلا اضيأ ةماكلاو قروو قروؤ قروو ذ.كو

 ا (نكاكيتر هئبواحا ذا هلاك ةملكو هلكت .اكتو اناذكو ايدك: :ةكلئمام الكوا ملكت

 فب اءاكتمدجأ امو نا هلكت لقتالو ن املاك. نا ص أف ني ءراصتماناكلابغ ةدو رحجابتل ادهن

 هنلكلوةن مالكد مواكعهماو ةحازملاملكشلاو قيطاملا ةيناماكلاو مالكمضومىأماللا

 | ةرتتعلا معي رمملا ميلكتلاو 0 هناي هدا يا ينبأر 5و الك |

- 
 ل



 ١ هام ارش ّْ ره (يلا بان« 4

  # 1نكأ ًاوهنءهق ةرض رعالا نعةثكو ناعنشلا لاشي و نابلا عساولا مك الاوإه" ا
 همدكيو هن دكي همدكل اي راجلا مكي كمفلا قدا علا مدكللا :( مد لحرس

١ 

 لاإفو 0 اذاإذكو

 دما هءلعم دكبت لق تس 5 متاملالا سعشلا ا نأ هيف

 ةسقب ةمادكلاو ضضعملا ديد دلي مذكملاو مدافن ليلا

 سا ءامركو ماركعوقو ب كو هف مضلاب لجزلا مركدسقو مْولِلاَدض مركللا شه رك سلك و
 2 3 0 0 ا 000

ْ 1 : 
 * ب#!ن|و كلْنِكَو رسم عزا فورا 0506 كارلا ١

 مز فنإلا عماوطقسأ م ةريبكو اي نمر اهعوقولال اًمثبسا دعي نمو اولا وذ ذج مغارتال نولعف | |
 امركودن ال لهأ هناف « لاقاك ءلصأىلا هدر نأ هلزاجرعاشل اًرطِضا ناف نوتلاوءإتلاو |

 لات ”نعا :رلا ف درطبال ذاشوهو ىفهمر كسص ام بيجتلا ف لاقي لالا ىلعهجرخأذ ْ
 ليرد ص هوو مازكا أ ءارلا ع خفي حركمن ملا هقلانوي نمو مهضعبأرقو فخ لا |

 امرك[ هن را ترأر لاةيتغ البلا( بأ حركلاو لحمام قا لخدموحرخم ا

 رعاشلال اف. ملول نمانح ا
 اءهك الو نيءزارقشال بارت 5 هموركى غر <ردلا هنلعإر هو ْ

 سرفةفصيف لاو ةلرولا بإقيفرودتةزوح هن ”اكر بدلا ذا سأرةمركلاو ]|
 ق'وءيلصو بار لفك يلا م همر تاطنو ها 17 زع نومأ : ١

 قاد 11 تافيلالت اطاذا تاِئالَوَم 1 مراكملاةدحاوة مر كلاو

 | مركءا- ملء نماشيالتاردان ناورجالارذال لغفم ىلع ئه لاق ةمركملا مركسملا

 لل. لاهو م مركملاعفوأ عوب مويل هدنأو نوعمو ا
 نوعم "ىأ نب اولا ةرثك ىلع 5 هتمزلناالّن االول انيثب -

 نم ةموركالاو مالكا ةنبأ نم سيلال عز نأ ءدسنعو نوم مو ةمركم عجبوه “اغلا لاق ْ
 نءنام "الماي كلوق ضرقنءارلا في نامركماب لبر ال لإنقي و بيتل ن ءدبويعالاكمركلا ش

 1 لاو مركسلا ف يكت مّوكسملاَو مركلاو وللا
 امرك نأبإلا مركاخأ + ىرتناو لهلاداّيعتل مَرْكَت 1

 اطبزاف تمركستسا لثملا فو ارك تاع ث ديعتسا مكبس او ماركمالوأب أ لجرلا مزكأ 8
 ىد»ماركالاو مب ركتلاو نوم ركيلا عهباو مير كسلا نم مرك أ ذيدشقلاو ميلي ماركسلاو

 ةعاركلاهملا لج لابتيو "هبا سأر ىلععضوب ٍقدطاضيأ ةماركلاو ةماركلا نم مسالاو ١

 منن تيكسلا نبا لاه ةماركواسنجنو من لاقي و فرعي ذة ذا ا ايف هنءاتاأسو لزنا!لئموغتو

 رومات ردنا ذاع -فولاق هم ربي انو ميلاف رواجو



 ء( غبج ٠ ء(فاكلا لهن)» )لا

 1 | عابقلا عد ضرم ىنمءنوكي دقو ةياقالا دعا موت مدساو لك نوكي دقف ماقملاو ماقملا امو |

 | زواج اذا لعفا نال موعضغ يقي ماه أن م هتلعج ناو حوت موقي ماك نم هتلعجا ذاكنال
دوف ةعبرالا تانبب هش. هلال ميا !مومنم عضرملافةهثالثلا

 | ىلاعت هلوثو انجرح دماذغو حر 

ل ماةءالُكرقو مكل عضومالىكأم كل ماممالا
 ااوقجم تنيسحو مكن] ةماقا الأ م خلا مك

 ةدحاو ةمقلاو ةمامالا نسعي ها ومانغل ا كرأبدلا تفع ه دل لوقو اعضوس ىأاماقمو

!قمقتسا قولوش. :نيكمل-هأو ةعل_لات موق لاق. ئثلام اق. موشي هنالواولا هلصأو ميقلا
 ا 

 ْإ اا 0 00 يام ودعللا

 0 رةنالن نات هدانعو ةماطت اقر كيلر و ا نسل

الو ىلاغتهلوق هذمو م أش مب هي ىذلاوهر هدب له أ مامقو هند لها
 لأ مكلاومأءاوفللا اوه ز

 101737777 دسللاع هموقي ىالاك الئاشإ ا رمالا ماوقو اما.قمكل هللا ل عج يتلا

 | 22 لاقو انمتادأبةركلاةماقلاو متفيدقو ء اهماوقراوصلاةيداهو تاذخ

 ]| هماعدلاعزعزامزنتءزن «٠ همااسلاى عفومىتأو ٠ ةماقالا منأتيأراملا

 1 وءوزيتو تاران لثم مقو تاماق ى ع عم وهدف ناسنالاةءافو رينوةرأت لثم مقعمللاو

 1 | 01 ااا | شارو ةييراقرافواهنملا قزح لتجالضتا هقط ونا كرس لح
 ||| ةيلتاموقااو باودلا ارق: دحاو ةٌماقلاو هضيق م هت ئاهو فرسلا مئتاقو ريثو ميةاولاق

 .[| موقي ناك اذا ّمضلام ديالا هذه ىرتعي ناكم اوقل_هفامتيكسلا نبا ثارهلااهكسمي ىلا
 1 ءانعسأ نم م ءامو.ةلاو هنممؤت:اهءاوتىفةاشلاذخ ًايءادءاو َلا*قاسكتلا كش الو

 | أ مهقا( مق فورعمةما.ةااموبو ةغاودو ما.ةلا؟ هى اميعوقأ عطري اريل هن دقلأ

 0 ودور اذان ءلج 7 اتاي جم زيا ةاودلا نعلج را

 جاك ةنواشيا بنك اواناقكوانك“ وثلاتقك 220 كك و9

 ١ 300 نكحزهنكز اركاب كمو مودكم ىأ تاك سو ه.ؤ دءرال

 1 د قاض 000 ككنأ

 ' / : ْ رشي لاقوبرلا ّيكدق هسفن نك هرذ هرم م

 3 راعتسنركو 200 2ك و: اماذاو ردم فمف> ناك

نم هسفت باودلا نمر مك اذاوب رلاع كيال عساو هرخخم لوي
 : | مونكلاو دج رختيض 

 ١ لاو اههفىشال ىَتلا سوما |

 الضفأ ب كلا عطومن ءاهدغالو *أ اهتمنودال فكل اعالط موتك
 | يا #1 00 مج ذر ثيكرا داوغيال مو 6

 - سوزي نبي بماي سب عع نبع



 ماع ء(موتلو ١ ١ ه(ملاباإلوا

 دقو نيل مملقلا .( ما اة. اناولأ نودعلا نول مورلا باث نم برتض نولقو أو هيوعك ||
 لاقو ةريزغلارثلامذيلقلا تيكسلا نبا“ (مذلق) ةدئاز ميلان الءاحا بايىفءانركذ

 ْ امودجال لا يحئاه ديزي « ًامومهامذلقائاَنا أ
 اضيأ مذ. هاقلاو ءانماريثكل ارصلا مذهل (مذولق امذملق تديصق ىو زيدا

 نسس> نالفو هندب ىأهنق هملع قا لاقي ل-رلا ةماه رمكلاب ةمَقلا 00 فيفللا |

 | سأرلا ىلءأ ة.ةلاو ساسنلا ةءاجاضي أ ةمامقلاو ةمّقلا و ىنععةيموقلاو ةماقلاو مما |

 ! نمةاشل!تةوذ_غلاهدكنو همئفش ةقعباماط تاذقورزتلا ملا 1 * لكىلءأو أ

 هلك أ اذان اوما ىلءامل+ 0 ةالاةءراهة سب ممةمقملا نم تاك أ اذا ةقاو ضرالا|

 ظ عجب اوةساكل اةءامقلا وهم وةسنكملاةمةملاو متم لجروهف قر كح أ د

 520000 اكسب يرض بالا سعف أو ميمقلالسقبلا سبيل لاقي ”ىبفصالا ماقأ
 | تاساكلا ىف ماهقلا عينت ىأممقتو 0 ا را ىلع سرفلا دش لاسةي تدكسلا ظ

 | ىل_ءلثملا فو "ىوروه<ىيعءدالا لاه ةفورعمةمقطتلاو هضيقو هعجب ىأ هبصعهللا مَعَ ْ
 | كلذكو سمالاب اريبخ ناك اذا ل+رال برضيربفلا ىهمراصاذهىلاىأيقمقلارادا ذه |
 فلاب ماقمةلاوهريخ ةرثكل مضلابم ةاقدس لاو مئاقعجلاو ثي دخل اراد" يو ا ا

 ظ 10 2 |

 ا

 0 0 مهرب هموم اي يي 0

 : مواقالاهف كردمرأل ؛لداؤف 5 ايصااىف ةمشعلا ب الار ذي هيناف :

 ءامسأ نال تن ويدرك ذي موقلاو مدان أو مياه ألاقي ت يكسلاا نبا لقعلا يلقلاب ىنع

 | لاك موقورغنو طهر لثمثنورورك ذي نيممد الل ناك اذا اهظفا نماهادحاوال تلا عومبا
 ءاهلااهيف لدن ترغصناف ثنأفحون م موق تيذكى ان لاقإ ورك ذفك موق .بذكو ىلاعت |
 [لئمزيسدا الاربغا نوكي اهف ءاهلا لخ دتو هلءذ ثدنأ املا نولي امنا وزين ذو طمهرو ميوقكاقو |

 اغافتناو كة نا وذدحاسم و لاوس ل شمري كتل عه ا وهل مزال ث دن تلال مغلاو لبالا|
 |ماق وةدخاولاةّرملا ةموقااو: امامق لج رلا ما اا ساق روج رذاذاعجاذيرتأ
 | 00 و تةفنقوسلا ثماقءارفلالاقو تفقو ةيأدلا تماه و دجال !ماق وادك هاب | ا

 ٍ | ءاهلاو ةماعتا ناكملاماعأو ضععبأ مضغ ماقى أب رحل اومواقتو اهريسغو ةعراصملا | ْ

 | وق نمهمادأى أ هوشااماقأو :هعضوم نض هماهتأواماوقاءلص نال لعفلانتعأ نةومرع
 : | نسانل نم ةسعاملاو اجا تفلاب ةماقملاو ةماقالا مشلابةساقلوةالضإاو



 طامأ مشقلا يس ماظعلا قيقد ٠ ةهبمأ عطر أزا مف خبط
 د مدوية 50 ادا هتءاشل هولك ل تانكي ا

 ١ !١ 0 00000 هل م

 [نايرتعلاو نابلعتل الاثم نامعشةلاو ةبرهادلاو ةدنملا عشقّمأو نما لاجرااورو سنا |نم
 |. تاو هرسب اذااعستئ ثلا تفي )م هق) د روسنلا نمركسصألا ميظعلا
 ' |لاد ةي مصقلا نيب فصنلا نماهرسسكتم ناك ]ذا ةينثلا مصقأ لجو مصقتو مصقن أف همدق

 ا نرتلا ةرو كما عملا نم مايرام نابمدب ءاهيجتلا 5 ا

 ا 10 قا1 لبن ةردلا زا ميلا ةمصقلاو ءلاوسأا ةمصق نع 00

 مطب مش ةلامثم مدقوراسكسنالاعب رسمدق ل جرو
 غلا تينت 'هلمر ةيصقلاو قلام

 0 لاقو تننموصنقلاو م ميدقو كداكد ضاغت_سا ثم لافو ميصق عبلاو

 1 نتءضقلاةيناندالاْف ا ارطاب لكلا مضقلا( مضق رن ه ىضغلاو مكاو وصي ااهيدالب

 ادن ياا يابع ا ىس الا .أايشىأاماضق تقذأمو اضق هةر سكل اباهري عشب ادلا
 1 ناو مخ دامب تسسيلو مضقمدالوب هذه ا للاسقف كج لع نب ىلع "ىبا ارع أ مدق لاف

 1 |807ةةطب تلا نأ يأ مضتلاب مضل غل مسملوتد ثاذنود مضقلاومسفلا عيمج لك أ

 1 رعاشلا لاق يتفرلاب ل ردت دقت دعبل ا ةيابغلاَنأ ءانعمو مفلا فار طأب لك الاب
 0 مظقلاب مضلا لردت ىدح مضقلابو 5-5 اهدي دج بايثلا قالخ أب خامل

 : ةغبانلالوقهملءو "ىبمدالا لاه هدف تتكي ضرس الا دخلا ا م رجل ان هع ذقأاو

 ١ عناوصلا مدع يضق هلع » اهاوذ تاسمارلاَر ناك ّ ا

 ١ اىذاأ فت داشاارس 37 مضقلاو ميضنلا اهتفلعى أ اهتمضق أد قو ةيادلاريم يضقلاو
 م

| 

 : ئنلا ملت( م 2 رسكت ىأ كن رمعلاب مضق هيراضءىفو هد -رسك-ةفرهدلا هيلعلاط

 م 55 : مطمن اهف نافيذلا ىذاوتو « . اقالغ ثمطق مممطقاذاو لاهو هتوذو هضع

 لعفلا مطقو ' ليلا ناوهش طق لسر لاشي ملل ةرهشو با رضلاةو هد كورت ابمطقلاو
 . || رعاش بقا مضااب”ىاطقلاو ءاهتشامعللا ىلارّقصلا مطقو با رضا اداوأو حاتدأ ىأرسكلاب
 ْ رصع لم ديدن ان مطقملاو مفي و مضي رقسلا «*يىباطّقلاو مرش نيريع هسا و بلغت ند 1

 ىرج هنور < د- ب لهأو لاح لكى ريسكا !ىلس ع هنو ناي | لهو أ سها مم ءاماطقو

 مت نيذلا باب نمار انك ذ دقو فرن الام

 لق( بيافا نيشان د هلق

 ل ةينيستل ةافرألا يلاقادحاو ميلقالا ويل, اللاو م بج دوار 1

 عرلا لامر مالقالاءاهؤشم اور ببل تي قداعو ملقملاو نضملل ا نهوهو :ىلتاغلا ديد شنان



 ْ مزقالو ليمالل كنان راو ف 0 1

 1 ًادرأ مزقلاو ردصم للصالا ىف هنالءاوسهمف ع4 او دحاولاو ىث“ الاوركذ دلاو مزق لس ر.لاق

 لاهو ماثثلام ازقلاو ةمزق اشو لاسم
 هعكولامازةللاعفأ كلت ٠ مهديعنممومأ اونص-أ

 أرودملا فاكسالاح ول ةمزعظم ف قلاب موزرقلا نأ ديردنياركذ مزرق اوجقزىأ|

 | ما ةنافئشلا تمر دم مسقلا ( مق ) ىلع افلابوهوريمبلاةركؤمي هبسثثد |
 | نزح خالسقلار ءاشلا لوقو لجر مسا مياارسكي ميشمو سلجم لدم مسقم عضوملا

 ْ امأ-:ىت-مأسأال نوسقأ يه .اوسقم ىاغي ىف خالقلاامأ |

 | انيط تندبط ىل_ ثريا نم بوصل اواظاللا رسكسلاب يسقلاو ءنمّرف دقن اك هلمالغم ءاوهخأ

 : |لدنب فكة فراشي رقي ىلع رمارستب رهاب بوغضلات قيقدلان مطلاو |

 | م-ةلاو مدلا ىفءاسلوالا ىلع مسقت ناي 'الا ىفو ةماسقلا نمد -مأو تفلح تءسقأو |
 لاهو مقل عضوماشرأ مقا او جر لا لثمر دضملاوهو سسقللاكلذكو نرولا كب رك دلل

 | ءامدلا ا ميرومت سقم . مكة ةوانمن أمت رهز '

 ا مس رتدك-:فتالا ونيدنح ولانيبام وهى ارعالانب!لاهو .. هج ولا ة_سقلاو دك نهد

 -- :ىنلابمكمبزرغدتنأو عتوا
 ءاقلءوجولا فش 4 5000 3 م عتامسق ىل_عارت اند اك ْ

 00 لافو هججولا مسقمو هجوما ميسق نالذو نجلا مانسقلاو
 مل كلاقراو ىلاوطعتةسط ناك ه مم هجولة اونام وو

 ' :مفلان هنلذلا اهضراوع تةدس 5 ةمسقب رسام ةرافتاكو ةرئذع لوقامأو |

| 
 ا
 ا

| 
 ا

| 
 ا : لاو ' نسم أ عادقماوثو عضوم لابو هجولا ةنسسح ةأما لايف نيولاوهلابقنف | |

 م ْ )2 نوءءونأ لاهو 1 ب مالا بدوه(١ رجلا |

 0 45 ن م نقدشلاتي ره حولا مس هم » ندانار قاسلاليوطلك اسرف فسد ||

 داقيو هل هه الاه نع ةثنؤم معلا منال اس هامسنكاو هاب هماةّءو لاملاه_ساق وهل تاج هعتاقو ْ

 ارك ذفلاملاو ثاريملا عمى اهتال ةمسقلار ضخ اذاو "لحورع هلوق دعب هنم مهو قزراف ىلاعت| |

 رعاشا!لؤقو ىب رفدلاريسفتلاو اوقّرقتنمهةّرف ىأ اومسقتفر هد ا ىيوسقنو كلذ ىلع |

 ْ : *:ىركت اهلهأ ن طف نر ف ل0 ىهناف !ميفام سقت اردةرذنا

 8 | ل كونو ع متساو تدقنتركأو .مسقلاف تعد مءقور_عونأ لاق |

 8 كفاةئينو !ِ دب ور لاق هءط ىلع ريسكتت تح اهيط لو باشا !ىوطي ىذلا# ىتاسقلاو ْ

 "03+ روررا_.(5) || بعشادحاوابعش مقتالو «. (6ةقراكةلوقو .* .باسعلا ددربتاسقلاىلل
 هس ا 00 قسيادسناوا نم والادب ابينش نبال قطة ونك تالا مقتل نأ تنظف الو ||
 ادني هبم*ءىدرلا تء غنا ذا ا عشق ماعطلا تبق دقو لكالا شقلا . مشق ' ثوشلاو |

 ا هفسستل نعد هنققداذاا مشق صوخلاى مشق وءاغرتام بسن ىأا.هثقيدمم لبالا تباصأ |

 | دتنأو هدو يأ بوت وذا جيكيس را لاهم وسكلا ال



 : لاو ريغصالا ف ”ىانرلا |
 براصتلا لية شعلاتالفغىرآ .ه ىنالاوبيرتلاةميديدق“ 2 أ
 0 لهلوملاه رغسنمنومداغلامادفلاو

 ا مادقلاةعةرادقلابرض ه مهسورف ولا برضنلالا ْ
 | نابلي ناذللاةقانلا ف الخأ نمنامَّدقَتملا نافل نا نامداقلاوناّمداقلاو كاملاوه لابو |
 [|| خشب ةمدغمو مدقمو ةفضتم لاداارسكبة مد ةمو مدقمتاغل تسل جرلا ةمداك: فو ةررسلا |
 لاو ل>راةرخاىفاهاكتاغللا هذه كلذكو ةمداعو مداهوةدت ثءلادلا |
 ْ ' مرات اعرافذفن مر. « “ مداقلإ اهرخآ نمَّناك أ

 | اهبتء ىلا مودقلاو ىلو الا ماللانيماللا ىدحا فذ مداّلا ىلا اهرخآن مدارأ

 ا ىشغالا لاف مدقعجلاوديدشتاا مو دق لة الو تكس نب ا لاق ةفف#

 1 مدقلاه لف يرضتنياو-د ه وئملارويهاشه.ماقأ ِْ

 | تؤقلثملاملا نمد تمذقو عرسأ مذقناو عيرسلا اضيأ مذقلاوديدشلا "فنمتما !نزو ىنع | | ةذقلا مذق )»عضو مءااشيأ مود ةلاو صئالقو صاقل فم متادق مدغلا ععبو
 أذخأبو لاما نمريثكلا ىطعإ ا دمسناك اذا "يضخ لثم ٌمذق لجرو تق لثم مذق لجرو |

 | هتمرق دقو لفل نوكي نكلو لاذ, الو هيلع لحال مركملاريعبلا مرقملا( مرق )رينكلا
 أ ثيدحلا ف ىذلاامأو كلذب اهيدشت مرقم مرق دم#سال ل.ةهنمو مرتنلا كلذكو مرةموهف

 ظ نيمتالريغبلا فن نمةذملج عطقتنأ مذلاب ةمارقلاو ةمرغلاو ةلوهجم ةغلف مرقالاربعبلاك |

 ' الأ ”ىسلامرقاشيأ لابو مورقمريسعدوهوريسعبلا تدرق هذم لو ةتةعسللهفنأ ىلع عمت م
 |[قزتلااماضيأ ةمارقلاو هلثم مّرقنو لك أيام لوأ ىف يعض لك أوهوامورقوامرقمهلاو
 .[ل دقو معلا ةوهشة3كب رحت مرقلاو بمع ىأ ةمارقنالذ بح ىفامو روذتلانزبخلانمأ]
 ةمرغملاو مرقملاكاذكو شوو مةرهمفرتس مارقااو هن.تشثا اذارسكسحا ب مدلل ىلا ت مرق

 »8 مارقةاريسف ,قررتاود « اهناكزوجلاءاعرجرهظ ىلع ارادفهيلافو
 أ |وركوهو اودروصقم فلام درقلا (مدرت ) امرقراصى أهان لبق ن الفرك, مرقتسساوأ ا

 | ةمموراابربك#ف لاقي بّرعم ”ىسراف برعلا ذب و ثحمءابق"ىنامدرقلاةددبعوب أ لاقو جور | كنا 5 ٠
 00 ديبللاق ةيطبتلابوأ || اعماق, في "حفلا هلو

! 
1 

 لسصيلاك اكرتوا 2 امدرق »© ىرعلا قرتءارسفدة مخل ا
 دارةلامودرَقلا (مئرت) اوقّرفت ىأ ةحدّرةبلءاعشاوبهذءاّرفلا «( مدر ) 7

 | بشيال ىذلامق رهملا (ت رق ) هلئم مط رقلاو رفصعلا سد مطرقلا (مط رز ييظعلا
 ول زجارلا لاه . هءاذغتأس اذا ”ىضااتقرق لاقيو هذزرُ سرغلا همدستو
 | اَنْ لاذر مزقلاو:ءامسقلاوةءاندلا كيب رصلابمزقلا ( م رق ) ةاقلمسازوعدنيقرقم|

 ْ ذ_ةنمئيدا ز لاه مهلغسو |

1 

 كو م رو

.8 
 1 از 4



 موس 5 هممدتل» ا.  ه(مالجال# د

 أ مهقتاهنا كأم 4 ةموصخللو هيعاصم قذ رطلا مق 2و ريلهملا ضلابةمسقلاو د هب وربع نس

 مهباصأ اذاةمسقلا با رعالاتباص لاقي ةديدشلا ةئسلا ةممقلاو هديربالام ىلع اهتخاصن|

 ن0 اذا هلعاف“ مسوملام _ءةيداسلا لهأم اشر لاقي فيرلاذالب واخ دف طق أ

 نيا م دبل اىفو هلخدا ضي أر هنلا مدصقاو مسقنافر تلاه سرف مقأو في رلااول> ذأ 0

 ميعقتتو لخ د ىأ فصلا فم و هامر اذا ههجو ىلعاوروقن هسّراف سرفلا كو هللا فم

 همحقت ىذلا نورك دقو هتر دز ا دع هدمضقاو هيَورِرغ نم «سفاولاخد ا( ّئشااىف سفنلا

 مهقملاو اعذجو أ اح هنظتف نوبلنبا نوكين أوف هندحو هملظعل قوق هفقرنق كذنع

 كلدو "”ىمصالا لاف نس ىكءانس مسقمفةدحاو ةنس ىتثي و عمرت ىذل از وعبلا*انللا شب

 مدق ]ل اهيفلاسزا ريغ نم لوشلا مدهشب ىذلأ لقلا ماستقملاو نيمرولا نبالالا ن وكمال

 رد_هموهوافرظ لعت جاما مدةمتدرولاّد لادلا خفبام دةموامو دقهرغس نم مدسق

 ةمايقلامون هموق مدد ىلاعت ها لاه مدشت ىأامدق مق فلام مدقو حاملا م دقم تق قو ىأ

 مالا ضال لع ياارب مالك 0 55 مهدروأف

 دسسأ لاق تيك ةزمهلا ف باوملاورمسكسلاب موزيح مدقا

 اهمادقاتددع ىهاذااهنم 35 ةداعتناكو اهمدقو ىذخ

 فالخ مدقلاو دينو هقاى ديزي اومذجتال لال لامن ىأ هير[ تاو

 يس تايارل امك نماعس | لعس مدقلا ن نموساو اوعوادكواذكن اك ام دق لاقيو ثودحلا

 ةرحافةٌص[ف ضد لاقو ناني لو زعبي لادلا مضيامدق

 ضاق رفا ىف مدها مناك -* امدقةأوسنءترحزاذا ىذت ,

 ةندحةرثآ ىأ ق دص مدق ن الغل لاق. سعالا ىف ةقبا لااضبأ مدقلاو مادقالا دحاو مدقلاو

 نيكسنلاو مضلابةمدسقلا كلذكو ميدقت همف 4ناكواريخ مّدق هناك ميدةتلاوهشفخالاا لاق

 درك ًاد_ثنأو مدةتمىألادلا 55 مدقل_-رو مدت ىأ ةيمدقلا نالف ىشمل اي

 رو ضال لاه رك اذام دق #* ىأدعم تلعدققارسأ 0

 00 قدعلا ىلعمادقالاريثكلا لخ رلاةمادةل او مادقملاو

 كءلاحر تم دش #سا لثأ ا فو باجأو ناسا لاند! مىنععمدقتو مدقتساو ههجتو ىلع

 ىألادلا فو بلا مضي مدقملا:ىرجوهلاقيو هيأ هريغناكام قيسكأ كدر ىف

 رمذع ىهو هشير ميداقمريطا!مداوتو ةطشغىهو لادا ارسسكي ةمدةلا طش ماضيأ

 داكن الو يم م

 مدةملاو هر دصو هم كشم* وأ

 | مولا ىنمو هنتألادلا سكي ملا ةمتقمو هين د هلاك رخل لملا

 لاكو ةدن ناز ءاملاهبو دس لاق اوءدق اذاًةَسَدمَالا

 3 0 ا ا جناح

 ا



 | لاق الوما وناوي بوق تاق :و.اد أ ىلا هن ددر تعج وأ ترغصاذأق ميااانهتم ضووفاموكسا

 خلف انفال ا
- 

 س :3ءىذل! فرط ا نيبو ضودلانبب مه ”ىوخ ت2 ناو”ىف تاق هنسملا تدسنا ذافءاخأ
 الإ مع اءاهلاردوافو دع رش اف رحالانهّنال كلذ اوزاس أ اغاو ناوخةينثتلا ىفاولاه اكمنم

 ا نا شفخالادشنأو واولا نعال هج اشوعال1: دزه نيبال اولمج

 || ا مارد *أ ىواعلا حبانلا ىلسع 3 اميوخنم ىف ىناثفن امه

 ا إ | ىلاعت ةوقكبرعلا مالك ى ةعاسب نيثيش نم نير ث لك نال ةعامب نوكينأ اذه قو لاك ظ

 1 مس ع

 . || ثيأرو مناذه لاقي تاغل هبخو مالكتلا ىف :ىب ميال امرعشلا ف«ىبع هنأ ال امي وأق تغصدتف
 رك نم سوندو لاح لكى ع ءاسغأ ام ذي نم مهن مو لاح لك ىلع ءاسفلا عفن مهي تر سموا
 : | 00 ةسررفا بعواغتأ ايكو 0 هاو ناب -لكيلءءانفلا

 0 لافاكرعشلا فزوعامنأف ملاديد شت

 ]| 0١ همظسأق كلل ادوعي وس« .هقنمتجرع دقاهتنلاب ١

 1 | قاديعتارقفدع وثلاموقلا 0 موف :( زاخلءافلا خفي هقنملمقولو تيكسلانبالاق
 ُْ ١ شفخالاددنأو ةطنخلا اوك لاقيداه» ءولو

 أ را نعت وللا 5 دسار وع ا نينجأتت ئكدق

 ١م ظ ع "+ .فيلاو "ليفسلاة-هوفلادبردننالافو

 1 ١ ناّممونوأ ةموذ فك ه انانأل مهييرلافو

 1 1 | نعريغم يأ هعئابو ةيسماشة غل مدل موفلا مهشعب لاو ةع ؛تثمريغمنكب ىقءانهلاو

 0| | لاقيواضي ازيسللا موفلاو* ىرهذو -ىلعساولاه كب سنلا ف نوزم-ةيدق منال" احنوذ

 | ناو مايل تقريصم ضرأن همودفلاو ةعدقة غل ىهءارغلالاقو اوزي-ةخاىأانلاوموف

 | موةنالذو هلع ةيماهفو اههفئلا ثدهف (ف) ةمأ ىلوامرخآ دمنا

 1 ١) يد مداح ع واوهفت هم_هفر هتمهذأت( ئالايوموهجتاذفا

 1 ا : "هل_مقمهفو

 أ ىذلامقالاوةرحو ةريغ يخول ةققلاورابفلا مانا (مف ( ( فاقلا سسف (

 1 | تيكسللا نب! هاك نونلاباضرأ نتافو متاه دوسأو سدرلا مق ابوام اتق” ةادقوهمَعلا مولوز

 ”ىددالا 22 ىاوثلا تريغم قأ قاسمغالا تاك ناكمو للا ديالاو باقل بَ ف

 لو دعم لج مسا منقو ملومدخو مقل تسود لالا هةمفدهاطعأاذالاملان هلق

 ,لاهو من : حام اطعلازب:كاناك اذا لبر ا! لاشيو ىطغملا وهو مئافتن
 منك امى داعالادوسح ىلع * انتءلوأ ىاناداليلاحام

 | ىفلاةيوري_هلا عوملا موئقلاو مثعلاو رموبأ ءاطعم ناك اذامدقو ممقلجر * يوصالا

 دشنأو ع فاو ماش ةريشلا

 1 ماثتقاو لك أءارغصللو .« اذا ثم لك اوكف 00
 ْ |ةمالبلاقي» اهرعمجا يطلع كل ذب تمس ماذح لش م مان ىلا نان ضلال معااضيأ قو

 ْ اس راو اب لق لثم دىأرق مليش "2 رافذ لاب كما 2

 و و وو و ا اللول اولا يا مسج يحج يسع ميم هسا ماب يجي 7 )0

 نم



 21 مار هيما با

 | ىقوهو باعت ”نعن اسكن يااضد أ هاكحو دمعس ىنأ ىلع هن أ رقاذكه ةأبلساا منوم ةثب ةئدملاا|

ا فرط موطرفلا ( مطرف ل فرسعيلفةيدابلابهنع تلأس دقو فاقلا,ديردنبا باك |
 "لن

 ةدئاز ميااوردصلا عساولا مضلاب مصسُلا ( موسف ةسمطرفمفاغوراقالاك |
 مانهفن اال ىلاعن لاه مصفناف هتمدق لوة:نيبي نأ يغ نمهرسك ىلا صف (م-ن)

 ةضف لم دب ههيثبالاز غرك ذ.ةمرلاوذ لاق هلذم مدفتو اهل

 مودفم" ىلا قراو+نم بءلمىث 5 هبنةضف نم يمد هناك

 مف أو ني:ئابانء ان نوكمف فاقلانمودةءلقب ملومان اذا انُاو هبنثلاموصفم هلعج امناو |

 تمطفلا همن عهلاصف ”ىبصلا ماطف (من) ىملا شع تيضفأو علق ىرطملا|

 يلا داع نم لسلام روسو , ريوس لس مطف عب او ميطق ”ىصلاواهداوّمالا | :

 دشنأو مطففةنساهراوح غاب اذا مطاف ةقان تيكسلا |
 | مدالصاها سر فنيقدش ه مذارلا بونذلا "نجد عاصشت م مطاق ماسلا انو كح *لكنم

 | متضلاب مق دقو مقد_عاسلاةيع ىلتمملا فلا (من) هةغطق ليحلا تمطف رصنؤي أ لاق ئ

 لافو هن المءانالاتمفأو ةموعقوةماعف|

 ملبس لدا 0 ماكنت :مريطلا وتدعسص# |[

 | انو الم لح .رلا تمعفأو هحب ربه الم تيبلا كما 4 مفأو دوعلا حب رب تنملاثمغفأو | ظ

 مغفو كم-ءامح 3_ءاذا بءطلا نهرا نسا (,ه)| ْ

 | مغفو فءاش يمت دعب . "ىل_هعلا باغالا لاه لقى أ همر ع2 كا ةهوا

 | زحارلا لاه ةغافملا كد كحو | ٍإ

 اهاقلا كلدقعو قرلاثفن ٠ .اتاهلاداؤفااىنشدام هاو 1

 امتافتنأ نو دمازالاالو « امال:نأ كود مامآلا الو

 امناوقلا 6م ٌاودلاب كرو . اقافتنأ نود ماقفلاالو 2

 ىشعالا لاهو هيلع ص رحو هي عاو ا سكلاباذكبم ةذدقو صرحا كب رصتلاب,غفااو ||
 مف لشعب ) انتنأو »ع صاع راد موت

|| 

 | ه.هةفنبام ظفخ نمثي دا فو ىعألا مضلانمقفلا (,) دمسصلا ىلع مغف باكو أ

 مةف ل جرلاو ايلعلا ىلع عقتالف ىلفسلا انتل ةق نأ لي رصلاب مقفلاو هس نيبامكأ ||
 | نعا نع مةقىتحءاملانمباصأ لاقي“ ءالتمالااضيأ مةفااوج وعالار را مقفالاوأ|
 ا ميقفو «اقافتنأن ود ماغفلا الو ه لاو عمرا ا يعل مالا و ديردأ

 أدعوأ (ن) روهشلاةأسفم هو ىذه لثم ”ىِمَقف ميلا ة.:لاو ةنانكتسد نم<حاأ]]

 "ىلذهنا قيربلد ثنأو ميظعلا لاجرلا نمرليغلا|
 ملفلا ةمالاوذَر واذا 5 اعداماذافاذملا ىءحو ِ

 ْ لرلا ل مقل! لاقيو .ةعسا اوى أل قري تكلا نب ابناطسف هجر لاجدلا رذفوأ

 م .ةااةماملا قَرْفاَك . هنارقأ ف سلا قّردي لاهو ةهبا ممظعلا ظ ا

 بارعالاو ااا لمع كندا هاك شال 2( عساولا مةلفلا (ممف) ْ
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 2 *( رن 1 اه(ءانلالدن)» 25

 | ربا الا نيادفلا لات الماذا ريغبلا أف نيارعالا نبا. مف موهو هكراح ادق اهم |

 1 اا ىدنوناملضف 5 همست ل اع لمرنتلظ

 ان مانا زمهالب مانث لوقت :ةّماعلاو هظذا نمةلدح اوال سانا ن ةعابجلا ماثفلاوأ

 هلال اه نجق راح لم لعف ىلع موف هعسو جداوهلاورحا مال ن وكي ءاطو |
 ماشفلايرجاشملا رعت" 5 اناذااكهلا سزافديزأو

 لاو رودرا تلو يدر هي ةماشا ولف ور قمقلا مخ )
 ةددسع وأددنأو 5 4 قال لاقنو» مطفن رو دف ولاول:اه دق

 : ' اك دلاو بئاطملا ىشغتع فلها ل تم ءاذوس و هذاو

 ا للا 35و هتف لو اذربس تال لذلانماومغلأ لاقي هئاظانبأ اشعل فو

 ل قاكلا 59- يمقن ةهجو مك ودوسأىأ ا 00 نا ميسو

 00 رهاكلال اركان سو اة تاق اراها وأ
 | مضى أ ةمافن مضاان لسجل همن ) ة-وحم هنوص فت راص ىأم 3 تح - كلا

 | ىأ مك قطنمو هللاما ف الخ فيرملا يوضتو ميظعتلا م :فتلاَو ردقلا ميظع ىأ مف لجرو

 || اضيأمدفم غبضواعبشمةرمجاغوبصمناك اذاءافلاةنك اسمدنقم بوث ( مدخ )لزج
 | ديد_كنلاو غلا« مادفلاو هشام هن دما قد بالا مف ىف عضولام ماذغلاو عسشم اخ أ

 | ”خاشلالاق هك”ىءوحملا ابد شد تا ةقراللا كلذكو هلم
 . اقاتام يانغ أن ءفلطق ه٠ افطنمةءادنادت 31

 ًالاقب و ناندلاو قي رابالا تامّدذملاو أع دفت هن "الامن ه:ةلوقأ ةمءادق بحاصدي 3

 [ةماد_كلانيي «ب لمقث ”ىعكأ مدخ لحر هدو تيطغا ذأ امدق ما دقلايهمة ل ءتمدفاضنأ

 | ةتراوذلاك مظععمن 1 لاجرلان ءةم#م غلا مغدفلا(مغدن ل ةمو رؤااذ

 | مغدف ضر ا وعاشعش برملا هبه ىق”نيعارألاحومشم لكما
 تيمكلالاهأ ىل من بحى أ,غدفتخو

 4 1 . لمسالابمغادفلا ني 5 دو دخ يلءدوربل نين دأو

 3 رما تفرغ: بسا هنم لاقي قمضنل اهليقةأرملا هب لباعت ام مرغل اوناكسلانةمو ملا (مرذ (

 | محال خدام رحةدشنه لوب «الفاوج ىداسا تامر هيسس*# الف صد لافو

 هن المءانالا تمرذأو بزلا مدع ةمرغم#ملا نيااي حيا !ىلا كلما دمع ستكو .1هجورفىف

 عضوملا اذهىف ىفنهلاسرف رب كس لاهو عضوم كدر هتاارءامرف رفو لدذهةغلب |

 راهن هنزؤضاسّن اك «. ها وشةءااعءامرفالع

 | «ارفلارك ذوءامرفوءا دأثالاءالبعف مالكل ا ىف ميل باع” كامو ءامرئهٌتاوق تاعلوت:
 أ كيرلا غو باك قال[ فرح ناكلاك را غافءانصملاو»ادأتلاامأناسك نا املا
 ةرورضرءاشلااهذمةروصقم اهبس أو هلعل هده همق تسنا ءاموتؤرهتلاورهتلأل مى

 1 امام ودعت ل نرغلا( مذر 0 .رمصتتلا بادى ى زوج اهريلقت و

14 

 أ



 «44 ء(مان)وا د 3 ا

كى مرر كلايمامقلاهب رزغموهغ تضضاأ اذاهريغورانملا تمت ا 1
 اغلا جاو ماعكلا

 اح رش هنبا رب سوأ لاق ةافهتطغاذاهتممتو

 مدغم خريرش نم -ةمح رق 0 دج عادوا 0 ْ

 جالا لاق ذب ركلا ةمغلاو|

 امحمد * ارمكشاذا الا ةاافقل ْ

 21 وكلاب ارنب دمع "2 ءادلماو يوصل

 ىرلاثم ىبغءامسلا ىلع ناك ذا هن لماو ىل كلثما يأ فلا ىمت هل ادي زين ع دسع |
 1 | لالهلا ءغاضيأ لاسقيو أ لسثم مههتسا ىأ هلعاف“ مبالام ىلعربخلا هلع غو مغموو ا

 ل ارقلا نع ت- كلا نبا ىحو ئيفلإنعب لاقيو ونسبت من يضرانا ا ْ

 زحارلا لاه اهي مضلاو ع“ هلام ىمخالو ىمخلل امص |

 اهلاغياءركمو !تلغوأ « . اهلالهسماظ ىمغ دلل دن
 | ىأءامسلا تغأدفقو ةما ةدحاولا نادسلا مامغلاودملا وفلاب٠العف ىلع امال نمو د
 | ةيده لاق ءامم ةمجوت غأل جرو افةلاوأ ةهبللا قمن: ىتحرهشلال يس نأ ممغلاو تمغت |
 أ[  اعزنأب سيل هجولاو افلا غأ » اننيرهالاقزفنا سكتنالذ ٠ مريشهتا نبا |
 أ "الكل اودو سنمغلا ميمغلاو رعشلا اراك د رغما هو لسمللا ىصاوف نمءامغلا ءركتو |
 1 تاوصأ ةمغمغلاو زانابعضوم ييمغلا عاركو ظاغي تحن ضسينبل ممغا او سدبلا تك |
 مس! غلا منغ) نيببال مالكلا مغمغتلاو لالا ىف لاطنالات ا وص ورعذلا دنع ناويثلا :
 |ءاهلا |مةلسأ امترغصاذاو اعيجامملعو ثانالا ىلعوروكذملا ىلءعّمب سنعلا عوضو ءثنؤم |
 ]ثدن ”ًاتلاف نيممد"الارمغل تناك اذا اهظذا نم اهادمح اوالىتلا عوهلاءامسأّنال ةمم ةمتغتلةف أ
 أ نم هلي ناك اذا شاكذا تينعناود دعلا ثنؤتفروك ذ ملا نءس خل لاو 2-7 7

 | هان 0 ذام عسب ىف متغلاك لب الاو ىيعملا ىلعال ظذلل ا ىلع هت أو هريك ذتىف ددعلا نال غلا ظ

 ْ ىذلاو كان ىأ اذك لعف: نأ ل امانغو مضلاءافغ موقلا ممغلابقي يعج ةمنغلاو مغملا ءأ

 ١ (١١)لافو رععت مم !مانغو ةمنغ مز ء ههغتو هؤتغاو هللفن اذا اهنغت هَمْمَعو هّيغست |[

 1 لاو نب بلغت ن نب معوهو باغت نم "وو أ نيكسح ٠ مغو ى مانغرهظريسصأ ام حاصاب | ١

 : أ و ا ا

 امغننأةب 2 * 0 ًاوص تالق

 نلت تبق تذزو هنيدي اهيل اشعال يان زب (( افلا لمت 0
| 

 | 1 مادي الا ىفق لك ىلع هرمهز لاه عام ومأغمل حرمها

 ا

 ا
 ا
 أ



 ىدعالال امو ا

 طغعجو "فش لاثم ٍْ

 ميشال ملزم مال

 يع وطج نب نتن ان ْ

 ذمدغالكنولاةكحج,ءالاحر ٠ مهاسر مول او نافل لان ْ
 0 ريثكتلا ىلع لديهريزكتو اهازح عب

 |ةسيفام عيبجي برش ىأ همأ عرض ىفامليسفلا مذتغاو لك الارينكت اك اذان :لكمْدغتي ١

 ١ (١)ىاطقلا لاه تنك رمملاب مدغلاو نيالا نمئُم نايةماذقلاوأ

 ةميذغىاوا- لاق .مذغااتينتضرالاةعذغلاو ءامذذلاوناذوتللا تن ثعثءىف |

 اذا هن م دغو ىثلا تمرذغ (( مرذغ ]ب ةركسم 7
 |فازعىأ مراذغل كو افازجهتعب

 1 00 .وبأ لاق
 امراذغالك عاسااءهيفود ود همصنالن أن ونهاةئباهأاو

 «رشلامارغلا ىفارعالا نبا مر غأ) ماذغلا لثم'املا نمرثكلا عواذغلا دبصو ونأ لاق |
 ريشي لاق باذعلاو مئادلا ١

 امارغاناكو اذعان اكس رافلاموورا.سلا موو
 ىلا بال هنافالب زج ط#ءيناوامارْغن كيبقاهينا

 الإ مرغم لجر هنمو لاه مهلام ازاواك اله ىأ ةدسع وب لافاما رغناك اهياذعّن اىلا.هت هلوقو |
 م رغادقو عولولا مارغلاو نيدلاو م رغأا نم م هرم لجد ,بولوت اوقهنمو ءاسنلا“ بو ”بحلا[
 1 |نوكيدقو مسامهوسلا مي رغن مذ لاقي نيدلا «_لعىذلا ميرغلاو هيعاوأىأ ئنلاأ

 ا رنكسم لاق نيدلا هل ىذلا اضيأ مب رغلا ١

 | اهي رغىعملواممةزعو « همي رغفوفنيدكذ لكى نق 0
 : ْ لجرلا مرغداقو مرغلاو مرغماكلذكو هؤادأ مزابامةمارغلاو ىممب هتمّرْعو ان أ هتمرغاوأ ْ

 ا 1 لامتو ىتعصالا نعرظأ اذا لالا مسغو ةلظل اوهو ىسغلا لم مسغلا (مغ!)ةيداا| |
 ا ةيؤجنيةدعاسادشنأو ةلظلا طالّتخا مسغلارضنلا ١
 0 مسفلانمفادسأبءاشعلاتاذ ٠ تسمداذاىح بقرب “لطف ْ
 | بكري ىذلا مشعْشغلاو مخل او ىناح اريغلانتاهنال مو ْثْع برحلاو ملطلا مشغلا( منغ(
 53 (؟) ريكو ألا هلع ا ده5 نمائكووجيودي رباع ئث :هينثب ال هسآر

 | غر لاقيءاملاريثكلا ميظعلارصلا ةملطغلا ( مطغاله مشع مالظلا ىلع تي رس داو |
 ظ | ميلغءريغصتو فورعم مالغلا 09 قلللا عساو مطغل جرو ”م

 | اورغص مهم "اكمريكمربغ ىلع ةلَمغأ هل غل اريغصتو ةلغأ نع ةلغباو:غساو نام غو هلع عجبا ا

 سامقلا ىلعةملُع لو مهكعبو ةيسصرمغ هتف ةمد.صأ اولاقاممولوةب لاوؤاكناوةاغأ | ا

 | مالغلاو ةمالغل اهل ناهتو اس .رةفنصب لاهو ة.ءالغ ىثنالاو ةممولغلاو ةمولغلا نيب مالغ لاقي |
 ا |كدنم اه اذامتغاو ةاغرسصكسحلا/ر بلا لغدسقو بارضلاو هوه مضلاب ةلاغلاو ظ

 ر.غلاباهلحأو .٠ ةرتنعرعش ىف لسغلاو فس الس بلا نمرك ذلا لغلاو ةاَمعلاَدي راسا ل» 0

 عض موملاوهو مولا سر ةههلغلا 4 مصلغ )ل. ةلغلا ديه اديدشتلاب ميلغلاو عضوم |

 ١ ”ةيغاف همن هنم ل وذ مومملا دنحاو فلا 6 هتوملغ علق ىأ صاغ قاحلاف ئتانثلا|
 موسوس سمس سس سوي سيسس ومس حس - جب يم حسم ميسم مسا م م جسم حمم همس ندع

 تءعو ,
3 



 انضادل « (مدغ)# ءيتاوالوا
 اسست ا ا ب سس سس سس سس اين سس ساس

 أ دج وئاسنوداهلو امو هتيصان تينمو هان ذأ "ضرب اىذلااهريضغو لفنان نم هلا

 | هلا ىبعىلا بوستم هناك ”ى ّعىلاةيسدنلا او ضاس اهتتماه ىف ةممغمةاش كل

 ْ | ةدسعو ألافر ىراوطل انا هيهيستب ناضغالا نيلر هش معلا ا نسفخال

 ْ : : ١. لافو ”ىاشلا نورنا ف ارطأ

 ' كوسملامح ءاانلةطلاةانهل ه « تلامأ ةعسضرب عمعمأملذ

 1 قتيل ناش معو هناي '"اكضخر بضع ةفغبانلال وقد كت

 || لاقي ةحابسلا موعلا ( موع) بوشنعىأ خمس نانيو دودال تن امرا
 | هاما ىف بست ةريغص سب ودمضلا,ةموعلاو انيآموعقتيفكاوؤنالارسوإ 0

 هتقان فضي نسارلا لاقت ٠ مونع 2 زل غد مْذوسأ سناب أك
 همعشت اضع ذدؤعي ىخ »« هموادنمءام 2 »* همونع ىكرتت بهل ادرتدق

 ْ ظ جالا لا لغاش ل غشمهنم لوقناك لواللدمكو واوهو موعنونس لاقي ةنسلا ماعلاو
 أ ساب يل دال كلاب درشال هنأل ماع عجب دعنلاقوهو همّه نينا ماوعأ مز

 ١ 1 ا ىأ لالا تمواعو مهل ناك ئاعو ماع هيلعت أسنان ىأةىاع ثنو دمك وثوهامناو

 عشتنأ اهتع" ىهنملا ةمو اغملال امو ٌةرهاشم لو 26 ةمؤاعضةلماعو ةنسس لمحت لوس لَ

 أ | مادا وعلاتاذاهتمقامهاوةوهئالثو أن يمال رص كلغ كوك ماع غرز
 ماوعلاو لجز مساديذةلانماوعلاو ةرمتاذو َنيمْلاَتاذ هتبقل لاشي اك ماوعالا نب

١ 0 
١ 
١ 
١ 

ْ 

 8 اوةماع ىهذ عمجا اذافة طبق :فطيقدصمحلاع_ضو موعتلاو هيرحىف ميباسلا سرفلا

 لاهو ةمامعلاروك ةماعلاو ءاملاىف .كربئذلا فوظلا اشد أ ةماعلاو ماع
 ىتدعالا لاك :ةغارسلا قوثلان همسيعلا ( مسيع ل» هايل لاول

 - . مهيعرخاوهلا لاه ع ءانسؤو « قرعو عطقو ىف العروأو ١
 لافو قيرطظلارهظ ىلءماني حبدبال ىذلا لزلا نامّيتعااو عضوم مهبعو ديدشلا مهيعلاو |

 وهف ةمعما و مفي ل تلا ماغدقو ناللاةوهش ثةمعلا( منع «ادقارلان اميل اريثأدقو |

 لق نبللا لجرلاى هما اذاَت كسلا بالانبار عفيدكز أ ةماعأو ىبع :ًأماوتامع|
 | ىلاع ءردلا كلذكو لاه نيللاىلا ماعدق لق اد هنو هش تطرفأ اذا نيللا نالف ىبهتسما دق |
 | نامي أن اعل برق ةيعلاذخأ اذا لخسرلاماثعا اولاتماوانشرسكتلابةمعل او مسؤلاو ملا | ٌ

 هنأ ما ثتامو هللاتنهذ |

 | .. زنخارلا لاق سفئلابدخأو داكيى ذلة( مع 06 ا
 ْ ا 3 ا ا

| 

 أ
 ا

 معا" خانك راق ياو هيعمل ىتا| ْ
 كَ و هثغ العاب ىزانل « لاثو ةداوسهض ان باغ ئألارعشلامْغألا

 أ ماعطةبثغلاوةددج لاخلا نمةففددملا تعفداذا منغ تف ”ئمدالا ةقرولا بش | ْ

 ا نارقد لاق نس اسولو مهلت مدع (مذغ) اهي د معا )

 ىف حا م86

 ُظ



 نقع ه(نيعلا لضقإل» 0
 مهمل

 : أ مامالاوب ٠ هولعى أ عجله لاعتو تاعتادق لقتل حي راخا ديزتألعتلاقاذاو تاع دق تاق

 1 انيق ماللا نوفذصفءاملا لع نو دزرينالونب الع م جاوقوةط !ىذ نمرمشءتامولعملا

 | ةراثكلا ةيكرلاللعلاو ءانيلاديدستتااو مضلاب مالعلاو د رطلا ىلع هبل دّةسبرثالالعملاو
 أ ماعلاو عاضلا نمركذلا مالدعلاو معانلا املا ل.علاو « فقسحلاا يلامعلا نمهلافو ءاملا
 | عدافشلا نم رك دلامردلعلا )م عال قاتلا ف انس أ نوملاعلاو ملاوعلاعمللاو قلما
 |”ىبالكلا لاهو ةديدشل بالا نممزومعلاو لولا ا مورطخلاو رثكلارمغلاءاملا مودلعلاو
 أت لك-لولطتدلا لاشب و ٌرةرع متلعلا (مةاع) اهراشو لالا دا د مي>العلا
 ولا ةعدر نماعمج اههو ”ىدلللا ة«ةلغو لطفل اودوزعاشلاةدب<نب :.قلعو مقلعّرم

 ٠ | لش لبالا ءةديد-شلا موكلملا )»6 2 مصرف الع نب ةمتلعاعأو

 ! أع تك املا. ةب 8 اهبل لكم 1 ا عجل اوبالا وخأو علا مع لب الاد
 ْ ب اانو ىبع نبا رات هر 1 لاما هم دقهاو

 | ةيدئلا اه ءاعدارأ ٠ ىدن هاو ىو الامع ةئبانو مهلا ىبأ لوقر تانغل ثالث ءنب ادع

 ظ لاه سانا !نمةسعاد“علاو ماهفّتسالا ف ف لالا هنم تفذخ اع لص نولءاستب دعو
 ْ ما1ىداتتو ”ىغلادآ « اذا نيالا نيبودعلاو لكرملا

 | لقتالو ءانب امه لوقتو نارسسكيدقو مهعركاو لاوخالاو ماسج ال اريذكلا لوذملا "ماو
 قلن اقلاع هطسمتتساوةعانبااماهلقن :الو احا ءاامذ لوقو لاغ اذا امه

 ! ةماه_علا هتسسل اهل هعو عامعلاةدنحاو ةمامعل 1و ديزل نعاع هنوع داداه هوعلت

 | اهيممعت و ةحاشعلا“ ّيعاو حونمهلا ف ليقاك ب رعلا نان عامعلانالدب وسل رلامعو
 | لاطاذا ”ياشلللاقيو لوتك ١تدنلاجعا 1101 نيسركا ةنملا نبت نوللو ينبع
 ا الق ىوتسا لاقبو فغرو ف.غرور رو ريرس م -*ء مع عجباو مان ىأ مي ئثو ”معادق

 | نب ةصيحأزكذ نيحريزلا نبةورثي دح قو هلامو هيابستو هعسج ماق هب نودي ريدم ىل-ع 1

 اود الاد ثيدقو همع ىلع ىوشسا ىح هقرو هع ًاانكمشف هلاو>!لوتو حالخلا

 | ييم-هلاو قاذتاو ماوقلا ةانةمع أنماوالا رظتناكصاذا ل. غو ةهعال_ذذو
 | ' لاقو مان 1111111 كما نتن

 ْ مهلا نكست [!!ةنوللا يح أ ىناف ٠ مضاوربغن كنا ارارعّداو
 ةيمعلاو ةيطعلاب وع لاقي ةعاسمجب ال ءئامونع< مد دىداا" مءوةصاخلا ف الخ ةتاعلاو ا

 داالاه' نوةزفتلاتاعامباعامهلاو ربكملا ةدسعلا لم

 امنانعاموعاماوةأ لعجأو 5 قديدن ”قردتللاا نوكال ل
 تاسالانب نمقوبأ لاق م اذه زاك رذ نعتجتاماوق أل ءسأ ىأ

 عامر غ عجين ماه ةياغاشلو تام

 ةورعلاه لج مسا ”ميعمو ةمامعلاب تيبش تورت "اك ىنرأن بلا معد 1

 1000 5 مقأ لودي زد ٌجءم كل يأ



 *ه 1 *(لع) 5 هم( يملا بله
 مس سمان سس سال

 ظ | دلتالةدو دسم ىأٍةموقعمم -ر”قانبكنلا اولا لبق: ملاذا هلعاف سسولام ىلع توقعه

 | تءةعاضبأ لاسقيو ضءاغئأ“ ىمذعو .ىعقشع مالكو مذلاو فلام اوما

 ا ةداوال مقعىلجرو نيكرسشملا بالصأ مة: ثد دا1اىو تسباذا هلجروهبدب لب اةم

 أ موووارع مال واياكم قتال يقع ردو كاملا ىلع هفاخاذا هنبا لتي دق ل جرلاّنال يقع مملاو | ا

 ل نكسيدقو مقءةوسنو ميةعةأ هاو دعب موبال هنال ميةع مونة مانقلا | ْ

 م-ةءي_ةءءاسنلاّن ا 8 ههببشن دل افءاسنلا م 5.0 |

 نافءاملا مطد تامر دقي ةريغصارثي ث رفتح !ءاملا نمت رق اذا رفحت نأ ماقتعالاو |
 رغاشلا لوقو هاف وأ امقّعم ىتت ااذاهاروث فدي حاملا لاق اهم ضاسوللا
 عابسلاهئاوج ىف عت ٠ .رفقتابمللا نجاءامو |

 امهو ل دعلاريبكسلانمكعلا «(معع) هتمداخا ذاانالف تةاعو َدّد ةرلايورفتش أ |
 ٍْ دزه لاق اهتريخ ذةأر اه مق لعت طغاضدأ مكعلاو ناكع|

 مي ىو علا ىلعدر أ 5 امتنب ى أت د غانو ْ

 1 عب رسم هطسو نعم عاصر ىلا. <« 1 « ةوعزيءاص طقالا عاص تطلخ 0

 1 كيل للطن درعا تمكعو هيمكعي ىذلا طمخلا ماكغلاو هتددش عاملا تمكعو |

 2 ءأو فاهتبل- ىأ ةقانلا هتبلح ل وق لئثمول هتمكعاذا مكعلا لجرلا تمكعو |

 مكعم ع نم ةبدش خ نءلهريهزأ»(١ )لاقونتوبذ نع فرص ذاك ن الفانعمكعو مك هلا ىلع |

 سو لاقت راظتنالا مكعلاو فرصمو لد _عمىأ ||
 فلاؤم3_ثءارضغلا عطقنع 6 يميل ل

 || لسجرو مدعم ىل_ءامصم تلمنو تنمساهكعت ل دالاتم كءو ركي لو برهلوةءرظتم ل ىأ د

 ّ هلسقوب أ ةمر تحج عو ماجلان مى الاةمركعلا (,,ئع) مدلل ازتتكس ريكس ايم عم |

 رهز لوقو ناليعس دق نب ةفصخ نب ةمركعوهو ا

 رك ذب يغاانمجرلاوانرصاوأ 2 اوركذاو مركع ل ؟انمك :-اوذخ 0

 ريرطةدسعوأ دثنأو للحل لءلاو ةءالعلا «(اع) ةرورضءادنريغىفءاهلا فذغ | '

 |وهورلعًاراصاذا الع لعب لج رلالءوةيارلالعلاو بوذلاالءمللاو هلع ديادلع نعاطقارذا | |
 | هلع أ هتاعف لجرلا تااعو هتفرءاذع هلعأ ئذلاتلعو ءابلعز أ رماواءلعلا ةفثلا قوقشملا |

 | ةمالع لجرواهتفةئاذا 2 هرمسك هن سلا لاثما. أ عملعأ هتفش تعور هتلغرشلاب ْ

 معأومانا هتلع افريسملا ىاعتسا وةبهاد هءنودير مهناك ةسغااممالءاهلاو ادجلاعىأ أ !

 | زهف ناعصتللا ةمالع هسمنل ل عج .رافأالعأو .لعمب ,وئلاو لعم وهذ ب ,وئلاراسقلا |

 أ راعلاو مْوالا طاير بلك فو .» .ةلعمل نا طايرا بف لازام لطخألا لاك

 ىفلعئاضب أ لاسقيو ريثكذالانهه ديد_ثنلا نم ءاورعتفئذلا هتلعو ماب

 , . 2 بركيدعمنبورع لاك لعاعضوم |
 بالكلاراخ أ نيبلمتق ه ه . اًرط سال اريخ نأ لعت

 ا
 ١

 ا

332-06 

١ 

 ار
  1ا 34 راخادب زال لعا الا ذو لاف تاعاةزنسمج راخانالف نأ تلعتتيكسلا نبا لاقت



 ء*/مقع)و (نعلالصنل)» جا

 كافو شانه -.ءارذقىذلا لوغولاوءابظاا نم ممعالا ءدنسالا لامار

 قاكاتاو ءامدعزئعو مضع لؤعولاوة_ىهعلا دالاو ضاهر دب ى ان ىذلا ةدسع

 | اعجو د ناكتاؤ قمسلاوأ ىدأ امض ءأوهنرخكحوأ خلة ضاس نم رفاق ديئدعاب
 ههخوبناكتاو مصعلا ءذع بهذ لمع هف خشو هسوجوب نوكينأالا نيدنبلا مصءأووف

 |قاكاذالتجصلامساهحج ولا ذو هءاع عقولال مدعو هذ ضاس هيدي د_ابو حضو

 ْ ريبكو 60 ارعاشلا لاق 1 وج يرقلا طاير ماننعلاو ةدحاو دم ضاسنلا
 5 لج سه لول ذ ىم لهاك ىلع .٠ ,اهم اس نام ماوقأ ةيرقو

 ٠ لحرلا مل تأنهاذاان الف تودع و اماصعاسهل تاعج ةنار لا توصعأت كسلا ني !لاق

 ا 10 ل 2010110

 ساو هييصتعا كاذكو م ماسمالا عادة سورفلا لفكو ( ١ )رعاشلا لاق هتلحاروأ ُ

 لاذع بام ساو اسعإ لءارواممهاو 5و همزل هييخ امل جرلا م هعأو ا

 ' هلوق هينو ديربامماظعن كالو امم اصع ن شل ا

 امامهاكل م هنريصو 3 امادقالاودكلا هئاعو 8 اماصعتدّوس ماصعنمفت ْ

 ظ ظ ةديدحلاهسأرفاكذلا نادفا حول مضعلا 4( مضغ ( ب .كاطن ان تيصقدالو مدا اوعلاوأ]

 || كين مشعلاو نسوقلا ضيقم منعلاو ماعظلا جب يردي ىلاةب_ثالامدغلاو

 ظ ىلا مظعو هلثم مضل اظعلاو ميظع وهفرك امظغْئشلا مظع » 3 ني

 اا عاول ودنم فدو هاا مظع نعمك فطن نطبلا مظع نعتلا ف مهل اوقو ههطعمو هرث

 ا | فية مص سب ومن بهذمىل-ءن يي رج وع سول

 | كهجو هجولا نب لوق:ة فضة ةزاجناو ل ةئير ل نسال امو هلرتأ ىلا هطسو صرع
 || هنالكهجو ّن-- دقلوق:نأزوجالو كهجو هجولا نسحو كوو هجولا نس

 ا همظعو مالا مظعأو هلع نسف كلهجو نس دقلوةةفدفغخت نأ ازوجو مهبف سبا 1

 | مظعلا منالاو ريكحت ماظعت و مظه 2 ساو اهظعهّدع همظعتساو لبتلا يلفعتلا وهمشلىأ |[

 | ةوظعلاو ئثمدنع مظءبال ىأى ئهمظام الر طم. ناصأ لوقت ةئوازكتم ما هماناعو ْ

 0 دبم 00 ةءاظعلا ا زال اةمظعملاو

 6 باور كسل كك نلف مب رض خلا لانة معلا ليحل
 ورعوبأ دشنأو قلفلائسلا ل جرلاوةديدشلا

 ْ عيضموهولا اف ةمهو دو هل ى وه هل ناصنال ماقع تنأو
 | لكنا نم مقاعملاو فلا وه عومسملا 3أالا ممزفاا هسامقو هنم ًاربجال ىذل نادل اسس مانقعلاو
 ١ فاف> لاف م لا ل1 تطمن )او وضل ركام دنع قسرا ةهذاه داو لعافملا

 |انهحرمام ةعأو تلا ف ةدةءاضنأ مةعملاو لقرب ممل ىأ « ني مقاعملا كول دع تدهش ا
 مس



 رافصو انه. مس نم ناك ام 3 اتسامرأ عئام ةعرعلاّن ا ْ

 نع فنالا مدةمةّئرعلا 06 رع )) .هترثك شدا مارعوريثكلا شدخلا مصر علاو |
 ءاجامع روءابلا,ةكرعلا هو هفنأ مغر ىلدعىأ هتقرع مغر ىلع كل ذناك لاقرب وقع |
 «رامثلا .ننوكحتىذاادوعلامادرعا!دسعوب أ لاق.( مدرع ال ىلاعاان سلو ءاثلانأ

 ةعسو نيران لاق عاتجالا مازنرعالاو عقجتاذبدشلامزرعلا :( منرع)
 دركللا مزنرعمناك امدقو”لذذ «. ' هلا ف.لاب تءدعد نرتم نمو

| 

 تمر 0 ةمذض ئأ ةمهارع ةقانو مهارح لثم مهارعلوءارفلا «(مرغ) 0

 ىلاعت هللالاه هيلع تعطقو لعف تدرأ اذا اع زعو ةعزعو مضاانامزغوامز ءاذكتت غ١
 ت.زتعاو ك لع تدسقأ وعل _ءلعتمزعا يأ لاةيو صا ةع رص ىأامزعهدغلو ْ

 مزوعلا مالا ' قرا ازلاو ىثملاف دصقلا مول مازتشعالاو ندع تهزعو اذك ىل-غأ

 ' ءارفلادتنأو زودهلامزؤعلاو باب نم ةمقباهفو ةئسملاةقانلا |
 بارتلا نمنيلذعل أ ٠ باوثآلا قاختودغدقا د

 . باو سالو لك "ان * بناغس ةدادصو مزوعل

 | مدقلاو فكنحاا جوعي ىتح غلا لضفم سني نأ مدقلاو فكلا ىف مسعلا( مع ْ
 ىأهنسأ مسعبال مالا اذه لاقي عمطلا مسعلاوءامسع: أما و مسعل انيب مسع أل جرو |

 مدعم نالذ ىبى كلامو « مساعهنق مسءال رضاكم زحبارلا لاك ءرئقو هتبلاغم عمابال |
 برح ىف ثرتكمريغمهطلاخ ىت- مهمحق !ذا مولا طسو ه سفن لدنرلا مسعو عمطم ىأ |
 همف هس لمعت والا ىف دهتخ ىأ مسي نالفو باستكا الا معلا ءاّرقلا ب رحرغوأ ناك

 لك ىلا قاف ىازلا أبو ءاشلا عذتنأمادتعالاو كم عمطب امهتطعأ اذا هتمستعاو |

 مهى أ ةمعزوعو ةمشعمش لاقي ةيشعلا لثمك رضاء ةيشعلا( مشع إلاه داوةدحاو |
 صضاجا نم جاهامموشنعلاو ملاعز اق مئاعو ةعشع هنمةعطقلا سدا اريحا ىشعلاو ةمهو |

 مصءلاورعوبأ ( مصع )) ةموشيعةدحاولا» موشيع خيرلا مونوانتاكم لاف سبأ

 تعب ىيمدالا لاف لثم مضل: مدعلاو هوو باضشللاو نارطقلا نم هرثأو ءىش لك ةمقب |
 همصعلاقي عئااةمدعلاو «ثمتلسام ىأكئان- ضع ىمطعأ اهترافل وقنةنيازعا |

 ظ زجارلا لوقامأو قيوسلا ةءنك مصاعوبأو عولسا نم هعنمىأ ماعطلا
 | ةمصعلاو ةهمداشلابهيورينممهتمو لوكالا ىهلاقق « موس. ءةضش سأردسجرإ |
 || انهصع مدعي مصعو ةيصمملا نم هفطاب تغئتم اذ هللا تمصمعاو سصعناف هتمصعل اًةيطتنملا |
 ةصعاذالىأ موصعمالداربنأز وجي هقنانمغأ نم مولا مصاعالاعتهلوقو بسستكا 0
 ديسالاق ماصغالا غيلباوةدالقلا ةمضعلاو لوهفمىنععلعافنوكم |
 ْ اهماصع الفاف نحاو داهْضَع .« اوامر أو ةامرلا سم: اذا ىتح |

 نالءاض- ةشير هحانجىفىذلا مضءالاتارغلاودعاسلا نءمزاولا عيضوتم مسهغملاو |

 ئذلكل قونالا ضو قوقعلا ىابالامواوةك اذ لاسةيو لدا ةلزنع نئاطلا حاج

 1 جيتا بمس جريح ضو ص سرس م ا سس سس سس مح سل

 وف عام 4*7
03 



 . قلمي هل ,رع اكاوق فالخ باَكَللاتمدعأو مهند أف وره اءذهنأش|
 هيدعيفهي رعينأ ديرب # ءاطن نم هعيطنالر ءّسلا

 ديربالو هب رعي أدب ربهنالة فاما ىلعهسءفرءار ةلالاه .همف نولي ىعياممع أ هي قاب كأ

 ير رناب رزرختااباعل عوذرملا عقوم هعوقول سفشالا لاهو هم! نأ
 ءا ارفاادشنأو هعفر عقبف هل عض م مكعيفدلوق عضوا لف ماعالا عقومأ

 : مدثم نمو اهب برعم نم * مر دعب توقأرادلا

 ةديدشلا قوذلا نم ةمممتتل اور عوبأ مهتسا مالكل هباء مدهتساو هب لغم ىأ معقم بانو |
 | / سلا تقاف 2 بنان بم ع مااطقلاك تاشرو ىراس تان دشنأو ةمئعلا لثم
 | ركذل نع ىنك اعروديدشلا لجرلا مضلابمرادعلاو دش عمرب صةلارسس كلانمردقلا( مردع )
 رسكلاهئثلا تم دع ( مدع ) عارسسالا فلاب ةمردعلاو ةرصرسكسلاب ةمردهلاو كالذي
 ا توعضاذا مدعلا كاذكورقفلااضيأ مدعلا وهند عفى ساس ريغ ىلع كير هاانامدعهمذعأ
 | نزح اودشراود_.درلاو باصا او باسل او دخلا ودا كلذكو تلقث تكة ناو تفذخهلوأ
 |  مدعلاو راهي نابس « دعامشمالب مني لاهتم رعاشلال او :نزإلاد

 مدعالو "ىلع ف وخ اه دعبام 37-0 ةمشع "نينأتل تاعدقاو رخالاوو

 ىأىهالا اذ_هىمدءباملاقيد يدعو مدعموهفر ةفا لجرلا مدعأو هللاءهمدعأو

 دل لاق ىنود- ءدام

 َ 1 طعن ف ياس 5 ىمدمياموو دغأ دفاو

 1 رخ 1« يهم سني دملا,نوكي بطرلا ن نمعونمادعلاو ىدر رفو ىسفة ربع دجأ م نع كلوت

 لاهو نيوخحالا مديل !انةيو مقبلا م دنعلاو مشج ىنرلءام ةمادعو بارلا

 3 امدنءرمسلابو ىزعلا هنق ىلع .٠ اهلازكتاريام» امدولغا

 مدكيىأ هنانسأب مذعي ىذلل موذع ص رفلات:ءافع لك الاو "ني دلا دخلا( عزم

 شارخوبأ لاف ناسالاذخ "الاوموالا مدعلاو

 «.ملعإ ذراجلا ىلءاشاغ كيلو .* ىهنل وطاب لها ىذ يعد وعذ ٍ

 هسفن نع همذعو 5 ماذع ىف هاراج نمل ظبي هزيجارلا لاق ادعلا عجاب'و ةيذعلا مسالاو

 تمرعو ةمرعاهدصاو لاّةيو اهاففا نماهلدح اوال انما مرعلا (عرء) هعفد
 | مضلان مارعلاو هنم تاانرصشلا لبالا تفرع كا ذكو هتقرعا ذا امر ءةمرعأو همرع أ مظعلا
 سرشاكأ ملا مار ءلانيي مراع”ىبصو ههنق :رعت مظعلا ثمر رعنو رهشأ او ماظعلا ن زهقارغلا
 اهتاثسخ ىأ *»* راننالا تامراعا ماع تيد « لاقو حتفلاب ةمارع مرعبو مرغي مرعدقو

 ةمدحو مرعاطقلا ضيبو ضاسوداوس هسيف ىذأا مرءالاو مراعلا مرسعلاو تايدذ ىوريو
 : ةيعارذأ سما فصيل اهو ى 00 ًاضناك اذا مرعلا نيب مرعأ مدطقو ءامرع
 كب , ركلا,ةفرعلاو ءادإااهرهجركي ضانيرترملاو 9 مرعال عبط طسوةكانج
 نحارلا لاه ىَرذيل سيدامدعب عجب ىذلا سدكلا ةمرعلاو لمر متت

 ردانالامرعسايدلا قد + رزافلا قيرطااءازعم قدي

 هءرعلا



 .*نع >  «نمهو-ءا ٠ ء(ملانشزو

 دعنا يظاارعو ونص عب ”ىممالا .هينعتسا ىأ هب مدعاف اذهذخ لاقيو ىذرعموا 1

 مرديعو مإل اريثك لاما نم 0 ريتخم نيديللا ناك ًااهباكدمي ١ ةديعنيةمشلعلا ا

 . لطغالادهنأو 'هلقلا نم ىثنالاموثغلا ”ىونغلالاموأ|[|

 أ موئعلا اهةيمنلم تئطو * اق ”كءاقنلا ف ةماسأ اوك + ها

 || نامعلا لاق ؛ و لجر مسا نامفعو .رصت ماثمعلاو ديبع أن ععسبضلااضياموثيغلاو |

 | ابغصاضيأ مههلاو ضع ضل وهو بذهلا لثة بتذلا لص أ مهلا :( رب رابط خرق |
 || كيرلا ملا م ودل عنلباو ىتئالاو رك ذلا هش ىوتي عذملا ىلا نوبللا تاس وف لالا |

 ال وهو اقلتمفمديتي ةذونأ لاه هبمسأ امو بس للاكل وك أامقوح ىف ناكام لكو ىوتلا |[

 ا حوض ص دنسلاب متع هناك 8 هرهذت سعشلاةاصح قف دقودسم  ةرافملا ْ

 |معلوقت ةتةماعلاو توةعنلاف معنامرلااذهلسنالاقي بصقؤ ةمدقلثم ةمنت: د>اولا |

 | ة.-ع هلال فو برعلا فالخ مضلابمدهلاو”ىمذع دحاولا ب رعلا فال منهلاو نيكستلاب |

 روضصلاتامدقلاو دا ونلانمتننت "لكلا اضيأ كد رّدكتلاب ةمدقا او هرخ رخآ اذن لع للاةمعو ْ

 || ةمهملاء امدهلاو ضدنا نما يزف الو كلاود اتتلاو ءاضتلا رتل فلا لالا بالصلا |

 لأ مالكلا ىلعر دقي ال نم لكتف منك 2 الاهنالءامدع تيمسامناو:زامخءاممعلا حرس تيدا ىو |

 1 برغلا نم ناكن او همالكن الو منعفي الىذلااضي أمعالاو ,تسمو ,عأوهف الصأ | ا

 عدفأ ناو ةم_ع هناسلف ىذلااهضي امعالاو رعاشلامعالادان زهنمو ءاسعةأرملاو |

 صضعد ىلع هانلزنولو ىلا ةتهقنا لاه محاعأو ن روممعأم .وقو ن امسي أن الجرو ةيسمهعلا | ا

 ا ىلا «م فتن ”ىمع أ ل>رلقنالو <ىمعأ اكو ”ىمحع أ ناشا لا ةي هللا سنو .مزيمعالا|

 اذا اذه ”ىرسعقورسعق لحو”ىزا دوز اود ل كم دع” مت ًاومعأن روك نأ الاه: |

 ا رعاشلالوقامآو هدر نكمالادورودزو|

 ا مهتأ باك نالوا نمّنيام» 9 "اممتءيطهردص ىدارق نك ا

 10 ومان ممعالاو موزلاكلمزهو معأ لجر باك يدارأامناو محتل هيد ريال |
 أ تملا مهلاوة«ارقلاا رودعال هنالءامعر انا الضو توص 4 عمتزالوءام مضنبالىأأ

 || نانستسالا مج اوعلاو 3 وخ نمهخالسع لغتلهتضضءاذا مطلاهمعأد وهلا توعد تقو

 ١ لاقو ماع تريشو نأ تولب ىأدوضيتوتعو | أ

 0 لمت نيس الئانال ءلاغكو هه ةيالضالامودتملا ل دوع فأ 1 0 ٠ ٠

 | ل كضي لازتو نسجل داع عسب نوجا نشهيأ ازرع زن :ءناكاذا مدقلا ياض لسرو أ

 ةقزعت| يش اكهمدقت دع تاع الفثأ ارو كتدش أ امىأ انك ذنمىنع كتهعامو ريسلا ظ

 1 داوسلات امقئلاوهلاو لد رت زينات ببلاوعو وابي ةرصشلا ه«برضاذا ةئزقمدعي ووثلاو |

 ١ نيو زسدنمو ثعع لقتالو هلشم سهقتلاو كرحلا تمدعأ لان ةيناتطقن هملعءاتلا شم ١
 ءانعمو مالا فورعر' اسنبب قم طقنلاباههرثك أ صتخي ىلا بعطقملا ورنا ىو مهمل |

 ةالسصو ماما ميلا دصسم قا نلو "الا ةاليصو عماد دسم لوقتاكمخ هعلإ طفلا فورس || ْ

 نم ىأ لخدملا ورضا ل لم اا ؤسسا: مانعالا قامت هلا نولغص سانو ىلوأ داقعابلا | | 0

 1 ع



 فر م(نملا لسن« _ عزنا

 رات ورتتكلاي للارض ةداتمأ ءانلظ :لليل لاقي اهب فصوا.عرو ةلظلاءافظلاو لدقا | |
 | ىفدأ هتيقل لاقد . ونولظ + مهاذاف ىلاغت لاك مالظلا ىف ولند موقلا لم طأو ءازغل نع هع ْ
 د ةلظى ذو دتسقل لالطلا لاقو بو رق رظ ىفدأ "”ىونالا لاه ْئلكل وأ ىأكي رمت راد |
 ْ قاللارهشلا ىلادل نم ثالثل لانش. ولعفدتءقدشال هن و ورااىفل ارمصل كلا ءىئلوأىأ |
 | مولطملاو ءايللارتد اوّل نيكسنلالظءسابق نال ساسقربغ ىءاهمالظال طن عردلا نيلي
 ١ لين د يو سوولا ام ىلظلا كاذكو بو رلاغلبي نأ لبق برعشي لل

 5 . . ,نلامو .هديزج رخو تور

 '  ميلظلادكعلا ىلع ىنع لهو » اقسم كل كلضهئاكو |

 ليقمنب الاه ا نمهنرخ اذ اريعبلا تاظو
 1 5 رزعلا ن ومالظ قشساَعْملات ره « اهيناكوراد الذال اذاع

 إ قرش ىلا ةواتا ضرالا اذ لتقل نكي اهشوسع نس نان اذا ىداولا مانو |

 0 .الحر نري لاوو 2 ا
 1 ٠ ,اههلظا هيلع دود هش علا ىلع » ةحاشإ دوب اربغ ىف مص ١

 ١ ندا ودلك دراهتب ريونانسالاءام فلان لطلاو ماسعملا نم را و
 0 0 لاقو فلا دنرفك ضضاسلا دشن 0

١ 

 ك

 بانا ةيطلل ا . اءاثثلا ةيرمثمءامزش ىلا ||

 7 ةدسعو أد شْنأَو مولط عا باو

 .اهنواظزغ راهبات 0 :تيستورجبتل تكحضاذا
 0 5 عضوم لظأو

 1 ديوس از نير ع نب ذأ لا لبقتلا“ يملا عامعلا (( مبعالا (نينلا لسف ١
 ظ 20 طرق الل كايقنم اوقالا نم مابعلا ب دمها | همشو دربلا ةدي دش

 || ةبوبغادعب لبللا نملوتالا ثلثااوه ةقعلا ليلا لاا شهلا ةالسص تق وةقعلا( مع
 . 1| لاقيةعابسلا كلت مئلا اهب ق.ف:ناللا ةمقب اضرأ ةقعلاو همالط هنقعو ممعل ل. لامع دوق هشلا
 ا متاع ىّرقو متاع فدضان ءاجلاسةر* اطبالا معلاوقعالا "ر ردعإل ىلاةقايإلا مشعل ةقتع املج
 ْ 0 ًأطبأ أ ءارق معدقو نم#* ىطن كأ

 لوقت ةماقلاو. هيرمضف سنت اا أ معاش هيلع ل جنو عا هبرضوأطب امو ثبل ام ىأ ١

 ا مير ةقع لاق عبرأ ارقام لد قو "فك ىأ ديد: ةلباشبأ مالا نع مو بدعاذ هيرمش ||

 ا لوقا« ةقعلا نمانمعأو ةيأطنأ اذا فضلا ىرق لجرلا مع اودئاشء ىف سيتع امر دقىأ
 0| اطدالم ىأ ئثاهتتسعافتىد دولا تسرغو تقولا كلذ ىفانرمنامتعتانةعو مصل! نما نصصأ
 : | .ةفعو»اوتساريغىلعربخلا اذاروسكملا مظعل اينع .)ةعيبلانوت ارك جعلاو

 | لاك .دمالا مفعلاو متع ااه ديدشلا قوتلان هةماؤعلاور عونأ ىدءتالو ئىدعتانا

 ١ !8/ ل ذا ا ممتعاو ةدارملا ةأرملا تؤعو و متهع هتيشم ناعمخ م لاق و هطول ة:نهكلذلاقو
 | ىلع عأ ىافام ذا نك لنا كأ متعأ ىنافاماص نك الان دما فو مكتمربغازرغاتزرخ |

 ردو



 2 «(مأط)» «(يللابابإ«
 أوبأدشنأو سانلا دامو أماسفطلا .( مغط )ب. ناتلباقتملا ناتمدقتما ناعم الا امهرث ان |
 لاذراضياماغطلاوءاوسدمق عهباو داولا «ماغطلا لعب بلال بقا « نمايعلا|
 لفغشت همم قطن الو ب وقعد نعماعت و ةماعل لمى الاوزكذ ال ةماغطة د اولارمطلا ا

 مسا ةةلم اغا ونهلملا سانلا اهيعسن تل ىهو ريما مضااب ةلطلا ( لط )) قاتل فرعبالو

 ةالصااهبلعهناثيدا فو. لماملاو ةزيم او هلطلا ىهذاسرمف لة ىياااَمْأَف اه: ةر غطا

 ادب أ مهجر هبيسياللاقف قرع دفورغسف هيانصال :لط ب اعي ل جرب ٌرممالساسلاو ْ

 .ديسالوقىفمانططو ككنص-ا ىأّلدللا ملطاو ”يخرط ا لثم”ىنططا (,ةلل)

 مغءانخلاب ود لومي ناك هنأ بلعب نع ىحو عضوم م١ «اهما.ططوارهقلا فاحواهتم

 قأةيكرلا مطق لمسسلاءاج 4( مم نج الاءاملا موالطلاو :ل.هلاماذلطلاو ةمنعم
 هئمو ةّماط ةّماط لكق وفل اد "ماد مط دة ف باغوالع ىتحرثك ئثلكواهاّوسواهنذد |
 مومطمرعشوهذ هصقعاذاامومطاضب هر ع مطو هزج ىأهرعشمطو ةَماطة ءاسقلا تدعم
 ىلع عقو اذارت طال لاب رصنو:أ لاق هلثم مطّةساوز < ىأ ”مطي نأ هل ناح أ هرعش ”مطأو

 زجارلا لاه الهساو دعود عي ى أ اهمطرسكلابمطيّرءو اههطت مط دق نصغ ْ
 مينو ققرلادزوملاب .ه.. يقلا قرب نماهزوح دبل ااا ْ ١
 رعاشلالوقهنمو مصفبال ةمع نال ىف ىأرسكلاب مطءاط ل جرو |

 ىأ مرلاو مطلابءاج لاقي و رصلا مطلاو هل:م مضلاب ىف امطمطو « مطمط معال ةناسج قزح
 ىلع هنهئش لك مال مهطملا" ىعدالا لاق مهطم لح رو مهطم س رذ ا( مهط رز يمك لاملا د

 هللا ىلص ”ىذلا فصوىف ثي د اهتموروت دم عت ىأ مهطم هجوو لاب عرابو هذ هتدح

 نونسم ه:دكحلو نجوملابالو هجولارودملا نكي ملى متاكملابالو موانملانكي لملسو هيلعأ

 لجر مسانامهطو وهمهطلا"ىأىردأامو تدرك اذاماعطلاتمهط لامي و هولا |

 هناط لئمهلبج ىأ همطيرملنا ىلع هللا هماط تركسلا نبا (م) أ
 مس (م) بألتلا لم ةبلطاومالكلا مألفلا .( مألغ) ( القا لسسخ)
 |١ ىرتسا نمل لا فو ملظ :ةمايأ هشأ نءلاقي وهعضومريغىفئذلا عضو هل مأو ةاظموالظ أ

 ىناظتو كم اممساوهو ملاظاا دنع هباطتام ةلظحلاو ةولظلاو ةمالاظااو ملظدةف بذل ا

 ىلاهتيناذا | .ءاظتانالف تاظو موقلا ملاظتو هل ىكتشا ىأ هنملطتو ىلام نإط ىأن الف

 ظ رهز لاك يق

 مطتيفانامحألظيواوفع « .لئانكيطءيىذلا داوم اوه

 نم تاغاثالثلظ نم لهتفاىفو هفلك دن ىأ لطف ىوربو هتقاط وذ لأن ىأ ملغ ةلوق |
 |ءاطلامغدينممسهنمو لططا لوق.ذ اعمجسءاطا او ءاظأ اره-ظي م٠ اطءاستلا تاثد نمبزععلا |

 لظا لوقف دئازلا ىف ”ىلمالا مغدي نأ هركي نم م نمو تاغللارثك ًاوهو لطا لو ةيفءاطاا ف |
 روتلا فالخ ةلاظلاو لاغلاريثكسلاديد_ثنثان يلظلاو ءامزكذ ام ىلع نال هيخنف عييطضا ماو |
 ظ خا زارا لاق تابلظو تاداظو مط عجلاو هن ةغلماللا مضي ةلظلاو |

 لأ مالطا اوذاش ودوهأوضأ امو ها اماولاهو ليللا لظأ دقو « تاللغلا ىسد ينعي ولأ
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 سل
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 . لأ جرطلاو ل سعلا تاغللا ضعي فاضيأ مرطلاو « مرطلابب يشد قده ثلا لسشم نمو
 لأ مشا ةيمارظلاو : 35 ثدنرمشلاميرطلار عافكممف 5 ةيور لاه تفيشكلا ناضضسلا |

 أ ب يرعم اا ا و ويس أد و نانسالا نع ل

 نسل لما لاا زد د خراعم نيرطقلا عس جامعا |

 01 || اباد رس 4( مهر م لا

 رجأن بالاك امامه «رطا هر اذ |

 انقالسبل امءرااءاجرتفدكو « ةمصو امهراطماابش قرأ
 لاقبلتلا ىلع سمط لش رطلا حطو اوضرةناف اوناكداعنم“هلربق مسط (مدإ
 مسطيال ميهارب ادهعنم 5 ميقا :الااذهبرو جاخعلا|

 ةدسع وأ دشن أو سابق ريغ ىلسع تعج نآر ةلاىفر وسنيساوطلا و ميساوطلاو | 7
 ” تعسدق ىنلا يماوملابو 3 تثلئدقىتلا يساوطلابو

 6 م تاوذو م طتاوذل اًةمف دح او ىلا ف اضاو تاو دب عمج نأ باو هلاوأ

 1 ق |يشيدسسو أ تيد فو يلا ماحعطلاب صخاسعرو لك امماعطلا
 ا انيك ريعش ن ماعاصوأ ماعط نماعاص لو هملع هقنا ىلصدتبا لوسر دهع ىلعرطفل | ةقدص
 | | نالفامو مط فس دل لاقي يب تيا نبل مايو ٌرم همعط لاقي قوذلا هبَدوام فلاب
 ِ شارخوبأ لاق ماعطلا مضلاب مطلاو انعنا اذاهطبعدب

 ممطلا كلل امع ن نم ىريغرتوأو 0 هنملعت دق نطبلا عامهشدرأ

 متطاا ذولي زملل ىسمأ دا زلا اذا مه ىهتناو حارقلاءاملا قيتغاو

 4 ا

1 

 : ا

| 

 نمو ع

هبتشيام ىناثلابو ماعطلا لوالايدارأ
معطره امعط مل ممط دقو هنم ى

 || |.قاذوا لك !اذا 

 | هتاف همعطب ل نمو ىلاعتل اوةواورشتت "اف ممعط اذاف ىلا هنلاق ماعوهفافغ مغيب مغلاشم

 هذه تاعج لاق ةلك املا ةمعطلاو هلك ًاىأدهمعط”لةنالفلوقتو «قذد ملنمكأ 1م

 ا

|| | 

 : ٠ كثدمضو ةمعطلا فمفعنالذلاقد بدكساهجو اضيأ ةمعطلاو ن الفا ةمعط ةعمسضلا |

 ا ردع ْن 5 ال١ ةتملطتتاو 2 :لاو ةمعطلا نس نالقدسع ؟ يسكلا*ىدرناك اذأةمدطلا

 هللعا وصتاف خفتسااذالوق ودي هومعطأف مامالام 010 ور نانا 0
 الأ تعا أو ةننعسلا او ةثغا نيب تناك اذاميعطو موعطروزح لاق دءارفلا ماعطلا هنم_طأو ٍ

 |'مطاانملءتفاوهو ئطلا تذخأو مط اهلراصىأ : 0 :ريسلا تمعطاواهرملردأ اذا لما |

 | به: "ىومالالاق هلذاعج سرفلا مطمسسمو د رطاانمدرطاو بلطلا ن مبلطالثم |

 ا ا تنام مو معلا الا دي دش يبل ار سكي طم لجو همه #سم قرب 0ث رفلا |
 أ

 نافو سوّقا١ةمهظملاو |

 مع را سويف و داك «  ةمعطمنانرسشلا نملاعشلا فو :
 ا اريك ماعطم ل اسجرو ديصلا يح اص مطتاهما لاق ونمعلارسكت ينارعالانباءاورأأ

 | لير زباتساةتم للأب ىوتشل أ قيفتست ىتح قذىأ ممن فض ىرتلاو

 لس صم لل م حم و ل هي ل و يي سول ل احس محمل مع سم ل يدع حصص مص هل جل



 قول: 0 133
 ساس ل سمس سس

 أما ةماخض ماظدقو تار تانفح لثماعسا ناك اذا كو امنا رذيخم ةنالىكستلااتاولا#

 أ فدتث دقو هتيمضغأاذهورسكلا, ماش موقو مضل ماذضر مذخو هف عي . وعل ةءامضغو

 ناك اذاءرخآاو دّدش عا ىلءاوغقو اذا محال 5 امضضالا قارنا بحي مخ « لاهو رعشلا| ْ

 | » رض ةأر-اةماظعة مو الاوّرذهجو ٌرماعو هت اذ هنولو ةداكق متم ءلدقام
 | عرسي ىدلا بطلا قاهداشيأ مارضا اد اهو ف وءافالسا فراشلا لاعتشارسسكلاب مارضلا |

 امس ىأ ات هم ريض ضان امام لانة يران اهن رط ىف ةصشلاو ةفعسلا هم .ريضلاو هيف :رايلالاعتشا

 ْ هعودجتْشااذا لحرلا مرضو هرج 3ةشارسكلابئشلا مرضوقيزلا ميرشضلاو مرض عه اوأ

 ةغلاصألد د. اهتض "رضو انأ اهتمرضاو تيهتلا اذ !تمرطضاو تم”ريضنو نانلا تمرضو أل :

 باقعلاخ رف مرضلاو عاجلا مرضلاو ودعلا دي د.ث مريض سرفو بضغت ىأ هيلع مّرضتوأ
 زحارلا لاه ضعلا ةدي د مزرض ىبفأو هيلع ميمصتلاو ضعها ةَدْسةمزرضلا ( مز رض

 لجر مها اوقنم هنأ ىرنو لاه زرعد لم“ ءنيللا ”هلملقلاق ونلا نم مزرمتفلا تيكسلا نب الافدأ

 ِْ ابههفو ةنسملافمزرضا ااًمأو هيوقلاةقانلار زرمضل اهريغ لاق وهدا زميااوال ناك اذازرضأ ظ
 خامتلا وخأ درزملا لافت بابشةسقب :

 مدر زاهل قئاوش كراش .٠ مقر مما كول
 ىفةاوضةدضقلاتراصدقو ءاعهلا در ف .5لادةف هموق رز فرضزْن ب بعك اه دق ناكو |
 ةماقرضلا «خ رض ) ريغصلاءرب رباك اهرب ىجربال نا ةريبك اهنال ان مزاسمل |
 نبالاقو همخضدق وضعلامغشاا(( مْ )ب رجلا فاضءباهضعب لاطبالا مغ :رضو دسالا|

 مغمضااوةدئازءاملاو ضعد ىذلا مغمضلا ةددبع وأ لاهو همام هتمغض آم ةماغضل | ديرد
 مذا اذاموقلا ماضتو هماضو هَ (سضنافاو كلا ىلا ئثلا تمهض (مض)ب دسالا
 ةرايضالا تكسحا ا نم ةماعخالا او تاما ىأع ىلضلا هيلع تءطضاو ضعنملا مهضعنأ

 سرغاللاقيو ةعابجلاةمامضالاو بتك نم ةمامضا نالف “اب ١ اح لاقيو مماضالاعجلاوأ

 ىأمضاهضدسأو ئث ىلا سش هي” خت ةتامرسكلا,مامضلاو تاعاجاىأ يماضالا قابس

 ( ميض ىل-جر مسا متصتو ناي ضخ أ ضخ لسسب زول طال او مضيأ

 تاظى تءضدقو مولطم ىأم اًضتسمو يضم وهف هماضتساو هومضد هماض دقو لطل ا يضل |

 رعاشلا لاف عب ىمانلقا# مشو سور تونر و هلعاف ملام نع 1

 1 رويصريغتةتاماذاعوفد ٠ هغعفن لةناوىوملا ىلعىلاو 0
 اهوضف "ىلذهلال وق لراةيحانرقلاو

 انتتأو يللا مدل ٌكالذكو هماظعمو هتعفد لمسلا ةمبعط (مض (ءاطلا اسف 01

 نم برض ءامعطل او'لارعلا دب دْسةزمهل سمعا
 اذا سوةلاكاذكو هن هن ”ةلمى أى مم هنرمعطوةاقسلا تمر مط (عمردط . تدنلا ظ

 فعمل مط أ سرؤو منيطأ ةكوفنالام2ةمىفداوسةمخطلا 00 2( انهتريو 7|

 ءاسنلا ب صيرعاشلا لاف ديزلارسكتلاب ملا 91

| 



 ا ايزل "لم رحانا ءاهو ديردولنقءاسنخوخ أدب ,واعمذ عمو لزخ عمص ناكو دعو لاق |
 [ةحاصمصلا ني اوهلبا لنهر بح ىلا عضومنانمملا وةلنءلغلا ضرالا نمءامدلاوأ]]

 ْ لاقو بركي دعم نوزع فيس ميسا ماضهدلاو نخل ىلا مياسلا وبدلا ا

 !ةينيدلا ةدابعمل لع 5 ىو لخأل ل_تلخ

 | دج لاق ىضميأ هريغوريدلا ممم مو

 اممصغةأون ىلسءانو 5 هنانفئافصلا“ مص صتخعتسو ؛

 ًاباصأ ا ذامتافهعطقو مظملا ىف ىضماذاف.سلا رعصو "ضع امىلسري لذ بنتو "ضع ىأ ممصو
 | 1 ا يووم قبطلاقب هءطقو للصغاا ١

 |لوقي « لؤسلان ع" يصدأ ام لئ است «تمكلا لاق ”مص ىنععاضيأ ”مصأو "مق هنا حس :

 ٌْ 72[ كا هسست نم ىرأامتل -سماهتدجوهممماو لاؤدلا نع يصدق سم لئاسن |
 |ةأصح تمسهاوقو ىْضاملا١ىرطاوهلاةيو ظملغ ىأزسسكسلاب م هعص ل_جرو هي سدلو |

 | اذ_هوضرالا ىلع عقتالاهنال عقواهل ععسإ ل ةاصح تقل أ ول ىتح ترثك ءامدااَنأ ىأمدي | |

 الأ عصلا (م) ىدضلادارأل ايو« لبحلاةْباىعصه هلوقب سما اوما دارأ عملا |

 رينا ف صامل يمهملا «(مهم) نئولاوهو نم بّرعم هنا لاسةءمان_صالادحاو | ظ

 سخمللا دسعو أد دو ةدئاز ىد:ءءاهلاو معلا لثمتمش نلاو

 ”-. امولكلا عت ةتالافسلا لثم « اموط تقلخ امعَنا

 ١ امو ضالو شاناام -ارال ء اهكهص ضد او ىرئاموق |

 | لاك (موص ١) هدام نع ىنئبال ىذلا يمهدلاو لبالا نم قلطتا بس لا ميمدهصلاو |
 | موقواماسصو اموص ل جرلا ماص دقو عطا !نعْلاسمالا موا ولعلي مانقم وصلا للملا | |

 ِء زيا ناو رار ماسر أسمع ناموس ل سبرو اضرأ ميصو ديدشتلاب موص !

 *ىنا جذل ةغباشلا لاف فال تعا

 ْ اهيل كاتى :رخأو حاملا تمت * همتاصري غل خو مامصلمخ ا

 سس .رفلا مانصمو عب رلادوكخرموصااو لددعا وةريوطلا تاق ماه اذا اموضراهنا!ماصو

 أ همئاسلاّقعرش تاركللاو ه.هوقو ءاهن .اصمىف تةلعايرتلاّن اك « لاو ه.ةقوم هد ةماصموأ]|

 ٠ ٠ ايت 31 ىقر نناض نت انلاهاموص غر ت ردن ىلا كاهن هاؤقو رودتال ىتاا نعي

 ا 001 ١ نا وقال# اسوس مالو | اعط نع تدغإك ةدسعو: أ لاو |

 ليد _هةغ قرص موصلاو عدبأا ْ
 ١

 (مض] دمالا نم قلل ديدشلا مشلاب مدابشلا .( مريضا) :( راض لسن :(

 00 اوه ل اوعي نم فانت تيا اولا ضل |

| 
0 
1 



 1 وو وود ١ د عر سوهو يصلا ع رضلا :

 أ ئىشلا ىلع ةجزعلا ةعرمصلاو تةوساو تقرتحا ىأ ب رصلاكت صاف ىلابعت لاق عوطقلا

 |ىأرسن هو طخ نمةعرصو ةسعرت فأل اشي لمرلا مظعم نم مرن امتع رسل :

 لودي لة ميسم نكمل تندر ترش تكتل اقل لاه (ىإلا

 هس باردو مابلبولا ضعاذا وكس يرقلاو رعد اوس هتدشلل

 ٍإ نيام انااا واس لقال اوصأ نماتهطتلاذانيثذالا رص
 | ةيهادلالمصلاو قرقلاو تاي تامزلسلاو سا نمةق ةقرفاارسكلاب ةمالصلاو ةقلخ ةقلخأ|

 مزاخ ىأن ب رمش لاق نيتك ىلا
 ْ لصااءاووتءأفراسنلاموف « ضاعلتقتنأ يتتضغ 1
 مدخص) اهئافبصتتااذاامامالصا- صا ٠ ( مص لاصنتسالا مالطصالاو |

 ديد شتلص ركلات مسمر (مدلم) ةدماز لاو بالا نمدي دشلا مدخلا |
 ثكئائادسشلا و بلص مضلاهمدالصو مدلص س أر و ةمدلص الاو |
 . مدالساهلس أر فنقدش 1 مذارلا بوذلا نتسعاصشت 1

 زومتلا مةاصل اوةدئاز يملا ىلا قيو باين الامداصت ةمقلصا ا( مقلص)) خفلايمدالص عمجاوأ ْ
 : تمص أواه ةةساهأروراقلا تصر اقياهدادتقووزاشل مانا( لك ١ ةريبكلا |

 ةديدشءامص ةذئقو ةيهارلا ءاهصلاو توصم بلص "مص رو ام مصاول تلعج ارو راقلا|

 ليلختا لاف < ىمالاهقن ارهش ابحر نومسس ةيلغ اذا لهأ ناكو نيف معصلا نيب "مس أل جدع

 إ نم الحال.ةعقعقالو لاتقاك حالو تيفتس توص بن عمال لكلب نال ا

 ىنصنولوقيو ىديز ىأ ةمهادلا ىهو ماطق لاثم مامص يىعص ةيها دلل لاقبو مرخلارهثالا|

 هعدواس مب هيرض ىأاصعلايهمسو توكسلا ىفاوماصن ىأ مانعص مامص لاقيو ليحل ةنبأ ٍإ

 )أ و كيوثب كل دج لاحت نأءامملالامشاو دسعؤبأ لاق كله ىأ ءادص* مصور

 يدلل بسيسو

 ياذا ديموأو اع ان ياتو يوشع

 | مسالا اذهبافرعت ىنا ا نعل |نالذ لقش أ تلقاذاف هنرطشفو ا | ِ

 ئدلاو ةيهادلاو دسالاءامسأ نم مارس كحاب“ مصلاو لامقشالا نمبرض امصلاّنآل 1

 ريرح لوقو ةمصلا نب ديزد مس هئضو ممص هعجبو تاما نمرك ذلاو عاضتشلا لجل ظ

 اهعدت نيدمدلاةادغالهذ ل اهزودق ىلغت بر اكملع ترعس

 راسا ميعصو هةرترشلالا تكتكللا ثلا يمحو كسلا عودي زدنا ة امتلأ دارأ

 ١ ةيدن زن فافخ لاق هدشأدربلا سو

 اكلام تمعت نيب ءاذمعف .٠ اه.فص بنصأ دقىلخ كل ةناو "0



 ٠ نيساللا يعلم أ "لدو ناهضؤم | د

 امتاز ا ربل تل مدع( مص (دابسسلن سن ْ

 | ةمصةقانؤاضيأ عضل «دتاتخىادا را هدمت ياما 4.

 1 1 عب 03 هب از لابقف اًمصىراطتنمو ا

 أ يعمتاو ولذا + ادعام ٌعِضلا فورهساوءارفا! نع ّمدللاومأو نص لامو مان ىأ 1 مصل ْ
 أدوسالا ممصالا ١ ماتمكم يأ ماوثو لمكاكأ صم لاقي ليمكتلا |

 1 ازيا ضد لافو ةرفدلا ىلا برضد ىذلا ١

 .لاحدلاب ىدمسة دب ارح 50 هزيما رح ماتا وأ

 1 مص مص )تّد راصا قائلا ماعكاو لمي ءامسصلاو ةريغمءامص ةدابو لجو مسا ةمدصأو

 اهدضص#( مد ) متاقلا بصتنملا,مطصملاو مئه تيمنا اذا ,تطصمانأف تمدطصا
 : لادلارسيكي نام دصأ ادب 7 وأ ا ب تالا رضامدص

 ْ هنكاوريصلا هاراصقةئز له دالك ا الادمدصلا دبع ريصلا ثري دا ىف و نيباا

 سانقااوهو مهن ةماعلاو باودلا سورذخآيءادرسكلايما دصلاو اهتدح دنعدمصامنا

 | مالاو همالكتتمطقاذاامربصلجرلاتمرصوهتعطقاذاامرصئتلاتمرص( مرصال]
 : أ همارتج التل مارطصاو مرمي ن أهل ناس ىأ لذا مرصأو هد ىأ لذتلا مرصو مرصلا.| ٍ

 || لايخلاي .رصتو دلجت ىأ م” يهتو عطقتلا مّريصتلاو عطاقتلا مراصتلاو عاطةنالام امدتالاو ]|

 ا نبللا جرتجالو ل باج الا سييياا هابل عام ناوحو ةمارصم ةقادو ةرثكسلا دكني هعمطقت أ

 | كالذو نبللا عاطقنا نم+امطالا ةمّرصملانوك دقو لوقو درعوبأ ناك اهلك :وت نوكأ |
 | داما مرصل اورق ل جرلا ءربصأو ا د نبل هنمحرذالفرانلاب ىوكيق “شت عرضلا بدصبنأ أ

 1 | ةمرصلاو مرابصأو مارصأ عيملاو ةءقحم سان دا نمتاسس ًارسكلابعربصا آو برعم” ى باق |

 | ةغهبانلالاه م ءرص عجب او باحصسلا ن مةعطقا اةمريصلاو نيثالثلا وهخ لالا نمةعطةلا
 ام_منال تيكسلا نبا لاه بار غلاو بذا! نامربصالاو هامرمصاهدا رص نملدللا عم وجت
 راّرءالدشنأو اعطقتا ىأ سانلا نمامرصنا

 : | ليطاعت ةالفلا بن رو »* 0

 اولا 0 رغتلادعينيلارخ م

 مارص تبل دقذ هالومو #- الوسر دعس يني غلبأ الأ :

 ع مع !ماربصلا ىمصالا لافو ةدبمع ىنأ لوفاذه يلددوجو ءرجاردعل اجل لوب

 ْ تيمكلإ ىناعللا دشنأو ,ةيهادلاو برحلا |
 . يللا | م اهاعسيرجلا اذا 0 ةفا اني وزاك امرهم "ام

| 

 ١

 ل عام دل ى أ مراص ل يرو: عطاقلا ف م_بلا مياصلاو "ىلزاغملا ليهم هريسكسلاب مزضملاو

 | اسال .ءأاملن مدلك ةفيانلا لاف نوال ليلا مي ريصلاو ةمارص متطلب مرض دقو

| , 

١ 

| 
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 ماعم ىنباالا ثادحالا ىلع 3-3 امادنيوخأ نع تين لوف ٌْ

 | لجرو انةلاو وف ناديدخ اا يف تاكناف هالعأءاوتسا عمات :الا ةيسضقىف غافترا ممشلاو | ا

 / اماعشا“ مشي لجرلا "مشا ورعونأ امهيفمعشاا نيب سأزلا لب وط ىأ "مشل يجو فنالامشأ | |

 ياللا تععنو لاق اولدع ىئاومث أذا هجوق مهانن لاقيو هسأراعئار رع نأوهوأ

 | ىممشأ ىلاولل لوقتدحأ نيل للا لاقالامشو نبع مههوجو نعاوراجا ذا موقلا مش :ألوقن[

 1 | فرهلا مامئاوهدي ربال مدموهاذافاذكو_ءلع تضر ءو لذي قاوايولدو طنا وعوالا 1 ١

 ةكرح نيت, انا عمسنال هال ةكر !١مورنملقأوهو ةرسححااوأ ة:ذضلاهمشننأ

 ركابسلا تع وأ نك اسمامثمالاه بف ىذلا فرحلاو اهفعضا ةكرح اهيدممبالو ةفشلا |

 ىلعملا سارتجأ عممأ الوالبل « ىركلاىقّرؤيالمانأىء رعاشلالوقلثم|
 | دكر < تدم اولو ةمضلا نمأ. .تفاقلا "مشت برعلا هيوءدسلاف ”ىظملاو "ىركلاديرب|

 || رءاكلاى الا كلذ نوكمالو نعام ىركلا ققر عيطقةراداو تيءلاريمكستالم اعثالا | مسلسل امس
 ا ْ ٠ اسرق فهدلافو عفتضا خبرا «تيبلااذهو |

 ظ مييهشلا بشةلاك يفتك ى لا . »: ناب نصفك ن انعلا ةنعالم ١
 ا ةمةاءلاق كيلا موقت

 0 موعشم فئالا ىفاهبامطتث اك" هه. اهب ريرعلا ضن ةسرتأ ن امك أ
 | : ةمرااود لاه هعزفأ ىأ همهش( مه 0

 ٌ موهسمرَفَهلات ان نم ضفوّْسم «© ةسّرمم ةئ ءتريصتاثلاىواط

 مهبشلا (م2 )دا اًوفلا كك ذدلج ىأ مهشو وذ ةماهش مضلا,للجرلا مهشو دوفلعلا
 ىشعالا لاه ذفانقلا نمركدلا | ْ

 مهسروظ ىلع من اًكرتل انننس ةوادعا |بادسأ د نّكا : 1

 لو: ةاسلا نم ىهو لاما ىثو هام عج ماشلا 2 ميش ةالعسلا ماهشلا ىمضالا لاف

 : ءامع :الودأ وستةقانىأ» ءارهزالوةءاشدلامو لو دكمو لوكس ل موسشسو ميش لدجر هنم | ا

 ١ لاقو كءسلا نءبرضاضيأ م ميشلاو مي عججلاو ةماش هيىذلا لجرلا مب ربشالاو |

 ظ دعنكسلاو ثيراو ميشلاب ع اورطدالدزالا ماغطل لق : أ

 ارت فسببي وذو لاق دوسلام ولاد

 | اهراضحو اهموُش ضان اتا » اهو امس حب ريالا رت هدد 2 0

 | اههشو رعو أءاو رو مياه داو عع اهنظأواهتعمماذكح ىعدالا لاه اهشس .واهدوسكأ|

 هَ :دغ أف سسلا تش و شن اعملثم اثم عيلباو »املا تنكسف للعقم ولصأو س ”رغلا ةمشملاو |

 تمثو هارظتنملرضس اهو تعلمت اذانوشلا لب انج تعش دا دضالا ٠ نءودؤ هتالسهتعشو |

 )غ1 لاهو هلخد ىأ ماريضل اهعشتو رطمت نيأ هبا دس ىلا ترطنا ذا قربلا |

 مامسكنالاو هنلا اروظ:مراصاذالخزلاْماشناو هغشت ئوربو « بهم مارض ههشت باغ | ا

 ةوشلاو نالبج ام هفاو لّمفطو ةماشى نود لهو هرعاشلا ل اونو هنقلوخدلا ئذلافأ ْ

 00 071. تيجو اج دع مايشلاوةمشلا ىدمالالاقو افلا
 يس مس
- 3585 



 هل ٠ (نيشلالصم) « 2

 1 نع فلابد م .ريثو شضرغلا باج مرشي ىذلا مهسلا مراشلاو هم ا هرشدةو
 || مّرسشمو اهلا "قة نيب نم « لاقو اي + رح تا ذا نأ د .صا !ميرمشةوال.اقداطعأ ىأ هلا
 ش مرشتا جب ىأر ةاقاىرتعا ا اساطاقل يشر رعنباثي د ىفو قيقشتلا مرمشتلاو

 سوأ لاف ليج مسا مضلاب ةمرسشلاو ققشنو قزق ئذلامّررشتو اهدرفرائللا

 ١ ا ةلوعشنالا ورش »اق وشلا ني عرش لجرو ه ةمرشو نبأ نموهباء بونت

 مذارش بوو *وذلانمهعظَملاَو نياسنلا نم ةفئاطااَةَمْدِرمْملا ( مذرش ) مرشالا
 ورعوبأاندشناو لاق لبوطلا ديدشلامظ.شلا تيكسلا نبا 0000 ظ

 مونم ”ىطدأل هادع باص 5 مظ.داع تاوصأ نم نلت 8

 ةرتنع لاك ةدلغ ىلا منسرفلا كاذكو |[
 ! ما“ .ثرخآو ةمظمش نين ما اا اوعراللا مشن لرملاو

 | | ويفجر (منش ) عئاراسرالاو مشا فلا“ ىمظيشا لاقي و مظ:ثدرحأو ئوريدأأ
 | ”ىدعساا عورخن الاقو ليوط ىأة مدعم نغلان موه غش لوو

 مومدم هيراعلام « موه لزان نحر تدعو

 ١ ءادشساءاطعلا ناك اذافءازدلا مضاانمكشلا (مكش)) نانحلاىلا وطلا يماغشلا اشير

 ٠ْ )00 اح سلاف هل زب ىأ هتمكش هنملوقت لادلاددك-ثلاوهذأأ
 : +. اوهسلعلا لاه هرج ءوامعأ ىأءومكشا لاق موضحا |
 1[ مكشلا لجاعو ءاطعلا لح 5 هلثاسريغ ةداّدق غلبأ ١

 1 يق فلا سرفلا مف ةضوتعلا ةديدولا مالا ىف: يكل اوبك ؟لاو اهارعردقلا يكشو
 ' داودوبأ لاه ماكش عهباوسأفلا

 ا .ميكشااهيفلشيف اتسم" ه اهوفقااو1اكءاهود ىهذ ا
 || داق, ال ناك ا ذاةمكش وذو الغواي اهون فا نياك اذا يكشلا ديد_ثنالفو

 : 7 اكامأافهتساهنيفاغت 0 دك ارارعناو

 أ ١ أ هضماهكشووشعمكش مرق لاذ ةيكشلا دف تددس كن“ 0

 1 ا | لعبت( رث) لجدمسا ريسكل انمكشمو « اههكش نامتلاءار +-نباناضأو ري لاه

 ا ا ةمدها فرسصتالوهو ةيئاربملبسدقملا تيةئيدم مساوهولاسقيو مأشلاب عضوم م ةءنزو

 ١ | تارولان 0 اللا ١ 0 5 اكديشاةزعلا
3 

 0 ري د

 اروكو ماهى لواغتريط هه ان 'اكلاعرلا هلعيشم تنباع .٠ ' نير لاق لج مع ا

 ددسالاه .ماسعت قب ناسي كار ةرهئاسكياورو



 ع. ؟ *ء(مرش)# » ( ميلا باب) *«
 يمس م سل

 ناش نب دتجاكأ كيا ماش نالفاي لاقي وم أ ثنالف دعق لاب ةمأذلا كلذ تصو || 4

 مؤشمو موشم لجز لاشي نولا ضن عوشلاو ةمأحو ةينهترطنولاعثلا تاو :

 نالذم أب دقو هعشيأاملوقنةّماعلاو انالف أ ثأاملاةدو نمادالا ضيتن مانْسالاو |[ 1

 امور ابساذاموشموون مولع مشدسقو مؤشلا مييلعزجا ذا ئاشوهف مهمأشي هموق ىلع |
 .  اىدهموأدكنأو ميئاشم موقو مويلع ظ

 اهبارغموشدالا بعانالو *» ةريشعنيطصماوسل ميئاَسم |

 || اوسل كلوقّنال نيملسءاو بل ىأءاسبلاب ضف هعضومو نيم عضوم ىلع ابعاندر | 1

 ريهز لوقامأو هياومءاشتدقو ..دجاو امهانعمنيحلص| ..اونيطصم |]] ٠
 مافتف عضرت م داعرج اك » مهكمأث أن الغ مكل تلتف

 زيذلا مهنا ! ىلعج ام مأشأ عؤشلا مع ايام وس نال ع دارأ هنالرد_دا معلا ْ ١

 ١ 0 «ؤمنيمتبالداك ذاك ذمارشأ الو لاك ءامأش لوي اذهل ءارشلا |
 | لح -رلا مأشأو فّوكتو سقت لثم مشل ىلا ب سنت لح رلامأشتو رذصملا ىدعهنال لف | |

 لأ دربلا كي رصتاب ميشلا( مثار محدملا طيلللا ىفئاابح تمرص « لاهو مأشلا أ اذا ا
 الأ عمدربلا دع ىذلام_كلاورعوبأ ميثوهف ريكا اايءاملا ممشدقو مشت اذ ةادغللاغي |

 أ سرايا نيب" ضقت انا دغ نق رم وتا خاطر دش عوجلا
 أ رملا هذ ثعقربلا ىف ناطخ نام امشلاو عضتريالٌما ىدحلا منى ضرعت ةمشخ ماهشااو ٍ

 ةرتنع لاق .صحلانةيبش بخ مرشلا (مربش ]» برعلا نم” عايشلاو اهافق فام مب
 مريشلاو ةئمفتلارالا ىدع »+ هنام ىلا اذلث الد هبت ولا

 ىدفسلا نامولدشنأو اضيأ لمضا اورههةلا لاجرلا ن ممريشلاو“ ىنلانمةئسفت
 اريج ف صيلاقو عضوم ناموبشو . لحجر مسا ةمريشو د عريش ميثلال امهنمام ||

 الهنمنامريش نم تعصف * الطسق قاهر لكى عذرت 1

 ا لجرلا م مةتااود املا ةعاشملاو "باستلا متاشنااوةمتجلا سس الاو ةبسلاشلا ( مشل 0

 ْ مصل( مه ةماتدشم ذلاب مش دقوا محلا مينشلجر لاق, دسالاُك ا ذكو هجولاهب دركللا | ا

 1 طرقلاقاهمنذالا ةمحشو ' ةانسف# ةاجتنلا طرألا: نو ميسم تل ة يي تل اويشو

 ا باص نالف متفلارمصشو مهلاب مشد دقو نيعس ىأ مي مشو هني يف مشلا ريثك م صشم لسرو أ [|

 ٠ مضْنأ «(ممخ) رسكلاب مش دقو همهتشب مصشنو هعسب ماكو مسا شو هف م مثل امهمعطأ |

 | لافو هريغيمضُمو دف اذارسكلاب متو فلا ماجطلا ضو هت ارتقوا ْ

 أ ماهوب ا ةدشاف ىأ ٠ ةيضيشم كتف اال .:

 تيمكلا لاق :لبالا نمتابق دشلا هلا |
 ادخدخ دمادفلا دسلا ىلانلصي * ةيقدشو أ باسنالاذب ب روع ْ

 «( عري بتذلا لاذلا مضي نامذيسنلا ( مذ ةدئان ملا وقنا عم اولام ةدشلاو | ا
 ا
 ءالعأ لك وب رثكم ريش بشعو هسنمجلخر هلا نممرشو املا رملامي رشلاو موريشلا |

 .: لاهو «ساسههم مصضاملا 70-2

 1 ع ع

 مب ا 7*١

 تيم ييوسم ج



 (ىأهموسو < ةءاخاذا ل جرلا ت موس فيزوبأ و ءازمنالائسأاسبلظ ىأ ةمّرسم نط ن ه١

 | هيءؤمملا ضسبلا نعي ضسلاا ىلا عسجرت هماس ف ءاهلاو ىلع ىعب فن ءو هماسىذ ىلعىأ
 | توملا ماسلاو ضرالا ىلا لصي لل ظنج قل ول تح برشنا ىف مولا صارت فيرا ناو

 :.)١( لافو . نيدود_ماممْسلاو أ

 أ ىلاهتتةوقو ةلعملا ةموسملاو 5 ةغأ 0 ا ةدسعف أن ءلالامىف ةتمكح اذا
 ًااهلز أ ىألدقلاهيف موس كلوق نم نيا سنو كيو نياعم ركب شفشالا لاق نموشم

 ْ ةراجلاعتةلوقو متانكرانماعو تمول اهلل الن وننا اوءانلابءاساماوة ماسلا هنمو
| 
| 

 م | 10110 قرع ماما مسي تلعفم لع ترغأ اذا موقلا ىلع تموسو دب ربامو

 ٠ مطؤلا نب رسق لاف تلاعب" ىوا نب ةماس ىل مما ييوةماس

 تزاقاملاةماسىدنعح نحدت ٠ انشَي قروش قلت كأول.

 ظ ىاراال املا وهو نعم م اسااو ماوسلاو برععلاوب آوهو مالا هيلع حوت تب داحأماسو

 ْ |اهتمسأو ئاوسةممااوءاسلا غجيوةمئاس ىهف تعي ى ا موس مورست ةيشاملا تماس قي

 | هتمواسهءنملوتةعب ابا ىف مونلاو نوم -تهب_.ف ىلاعت لاف نعرلأ ىلا اهت-رخأ اذاانأ

 اة ةعسلا ىل اغلهناو ةنسح ةمس :لرمعب كتعمو انمواستو ”ىلءمامساو اماوس

 ْ : لو ٌرمىأم اسو هيلع هتدروأر هابا هّتماوأ ئأ

 اماستاقلملا لعتماسانا * فيشجو ذر ديقأ اهل 5

 : تلات وجو ىف هامس ىلاعتلافو اولا نمروصقتماعسلاو اهّرمحاب رلاموسو

 يسب لوزنتال ايس # اعفابز يلساب هللا ءامو مالغ

 هي ةيارقلا مضلابةمهسلاو ططخل ادربلا مهملاو هزئئاج تيبلا مهسو نامهسلا
 00 تيرقلاةسمهدلاوذ طق ه دقو فانلاجزانا!لصوبدق

 ا ةياصأ ذاهلعات ”سسلام ىلع لجرلا مهسدقو مومسلار ب تفلاب ماهسلاو بدصنلا ةمهسلاو

 | اموهس 1 اس ريغتلاورمضلا سضلان ماهسلاو موعسلا

 ١ ةمرااوذ لاق ةيماضلا ةقالا ةمهاسلاو امهيف

 7 نلجاه هرب دصت نم ”فدلا ّواخَأب « ةمهاسدنع ىغأ ف نانتاخأ

 لانملارابخ 1نمح وز اهنوم ةلوز همة ىصاض دقن دمع مان فئات اخأل امر اراز لوب

 | لاقي لبالاثيصيءادماهسااةكومالا رفسل ااهربغاذام_هاوسل,او سامالا قانالاو
 ىأهتمع اسوزه مهسملا عنا !ىف ظقر لو «”ليغوبأ لاق ةمهلباوءاهس هنو موه سمريعت

 ااذمب اثو همسي زي هرتيدالس أنا( مان (( نيشلا سس )|

 اومداستو اوعرتقاىأ اوم هدساو عرفأ ىأ مسه موسأو جيفلاب 7 كسا هتهينف ةيوراف

 ”هلحافاضيبأ مهسو شد رفيف" هلق مهسو اوعراقتىأ

|| 
 1 ( هنأ ىلعل أؤمغلا ةرعشلاةرورضف' :اجامو ماش لقت الو هع ىوبنس ماكان أ حا انشولاععف

 ْ هدفا املا ةففطم ةصآ و يرانا رشاوطابلا زكي ق عتيل نم زمنا
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 ْ لساو ةلس| ملا ملا لاو حلاصتلا ملا ستلاو هلذخ ىأ ءلسأو مالسسالا نم لسأو مالستسالا|

مذوخ أم هن از عالو ديلابوأ ل .ةلاباما سمر طا | ١
 قوذتسا لوةناك رع اوهو مالسسلا ن

لسأ دليلا تاسو داقنا ىلا تتساو هزم( مودذعبو لها ْ
 ا دبل لاقل اي هتغيدا ذارمس سكاي ه

 ا 1 موأمنراس لاحم اقاق 3 هدعزرانلا برس لب اقع 1

 ْ رشي لاق .ءامريسكلاب مالسلاورصتنلاو ممنفلا نيب فرم يطالب

 ْ امال مْوناصوغ ديرب .« . بق أ ىلع ىدوتق ناك ا

 | ليوطلا يللا «(ملح) ةبعنملا ةنسلاو لوغلاو ةيهادلا رسكلاب جاسلا (عمإا

 | مجالساميف عسملاو مضلاي مججال سو مس لعب لاستيو لاصالالاوطماهسم-السلاو د

هنولو همسج ىريغتملا مهل ادسعوب أ لاك جر مءارسسكلابمهلس .( مهلس) جفلابأ]|
 | دقو 

“ )' جذم نم مهلسوامأمهلسا هنول ولسا |
 | موعمو طامختا سس هنمو بقثلا ”رسسلا ( مه

 ا عفو مو لئاقلا ملا كالذكو سو مسدس ١ ولا هنذأو هرضنعو هقهما عنو نانالا ْ ا

 | لاعرصا | نمح ردع عدولكئ لك "”مسلاو هيقثد هلا ءاسمو ماو موهج يل عمجتو ا

 | ءمسو سرفلا موش فنار عنامسلاو اشيأناهضيدقو ؛لريغ حالو رس هلامء ارقثلا |||

 ]1 تمعبو ٌلدصق تدصق ىأ كم تدعو مسلا هيف لج أ ماعطلا ”مسسو< اهاقسىأ : ':

 | تصخىأ ةمعللا تممو تددس ى أ اهوخو ةرورانقلات مومو تالصأ ىأامس | هبت ١

 1 تعسر اولسأن يذل! ىلع ه تعىمعن منأىذلاوه 2 حالا لاعأ]]

 ْ ماسويسلا تاذةماسلاو ةّماعلاو ةَماسلاف.كلاقي ةصاخلاةقاسلاو لكلاتغلب ىأ |

 أداسمملا لهأوب راقالاو مالا عملا _هأى ءومالا لاه غزولار ابك نم صربأ |

 [موعسلاو هروغام راو هريس ىأ مضلابرمالا كلذ "مسيئالسفو براق ياوسل يذلا |

 ْ موعسلاةاسع .وبأ لاق ماعم عملا و موعسم موب و هفانم وب مسهنم لاقي ثةؤنة ناسا عب را

 رهو ةماهس مب خفلابماهسلاورابهنااننوكست دقو للاب رورخاو لءللان نوكستدقوراهتلاب|
 | ماعسو بلعتل اوهمتفلاب سيمسأإو دي ز بأن ءاضبأ ةعيرسسلا ةقانثلاوريطملا نم بريش | :

 .. ير( )ا || عرس هيف ىأ اسس جرو »مسمي نعو أ مسه ( 1) لاق عضو ءاضيأ
 يلح لا أ امم لاوءا للاي ا اويل. تلا 1
 /اىلساإ م 00 || مام عجب او ارجل هلقلا ةمسمسلاو لولا بحر سكاي سمسا وهلم مضلاب”ىفام متو

ا هر ضرالا ماد_ىو لبالاةفشسأ دساو ءانسلا محال
 ”ىاكرازا | خفي ةهس ًاواوطسوو 

 هرج مشب لاع ةندلعل رقبةفو رعم ةمكسصحأ نوذلا مضوةزمهلا ا

 ا راغملا متءاصلاهسناوك « اهيل ةقس أ ءاطتاك 0

نوجازلل لات لبدسلاكه -.أرواعياموهو هتغس تحرش ىذلااوهو عفته ى أيس تننو ||
 2 انة ا 

 ات سل فلانا تعب تاروت وفاز
 فا لا 0 | ىلاعت ةوقو هالع ىأ هغستو م اهمانساعطاسر اننا دك *(؟) لاقو عفترا ىأناخدلا |

 نب وصقلاو فرغلا قوف كرد هنال كل ذي ىعم ةنهلسا ىفءاموهازلاه مهن -ةنم هج ْ

 هل | بوما ىفو ةاشلا ىل_ءلعجت ةمالعلا مضلانةموسلا (مم) م

 ْ | ىلامفانالف ثموسو توست دقةكتاالملا َناغاوموست تيد هلا مؤستهنملوةتاضأ |||
 1 همس

 ع

ٌ 4 
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 دسم امس ديس مدس مسالا

 اريهزدلاونيسلا مضي ىلسوأو نولا نم ماذج ىف" قاضي أ ملسو نالمع سوق ةفصخ
 | ةنرؤع نم نزام ىبنم حانرنب ةعسر هعماو هربغ برعلا ىف سدلو رعاشلا”ىزملا ىلس أن با
 |مالستمالالسلاو تنل كير صتلابلسااو لجو مسا لاسو لخجر ماو لب مسا نانلسو |
 | لجر ممااضيأأ ماللارسكب ةلسو لبر مسا ةلبسو ةلسةدح اول اءاشءلا نمر صئاضي أ لسلاو |
 | هز مالسلاةدحاواضب أ ةلسلاو. مهريسغة لس برعلا ىف سداو راصنالا نم نطبةل سوو أ

 | ١ هلماومهسماىفاروبرب » ىيتاعيوذوىليل+ لاذ ٠ لاهو ةراخخلا ||
 |زرغلا مساع رو اهيلع قتري ىلا ييلالسلا دحاو ل لاو ريجل ةغل ىعو ةلسلاو مهسلايديرب

 0 هلقانفصي ىلعثلا سس. رلاونأ ل اع كاذب |||

 هلجاعتخانمفف زرغ سب«: اهبدلجرلا ثتاباقةراطم ظ
 00 لافؤماللاريسكلاب لاو سانلا:اهسأن مدي دشتلابةمالسومالسو

 ْ بحاوطاءاهؤموالاناكاخ ه تابسف سمي | انلقفانغقو ْ

 ريسكي و خفي ملصلا لاو مالسالا ىلا اهانه بهذي ةفاكل سل! اواخداورع وأ أرقو
 | مالسةسالا مالدسلاو ةمالل!مالا او ىنملاسنملل سانأ لوقت ملاسلا لاو تنؤدورك ديف |

 ار ضئاضيمالسلاو مال او ىلاءتدقتاءامسأ نم مسا مالسلاو ميلستلا نم مسالا ماللاو
 | ىبويعلا ن مةءاربلارل_ىلاو ةمالس ةدحاولا ه مال لااهتّرسأ ىنةحاسصب ه رشي لاه

 |وبأ لاف عباصالا ماظعت ايمال_او: رصئاضيأ ناماللاو اطسالجرو ىرقو ةممأ ل وق ١
 ا ريهم !نم زملاهبفقيامرخاْن ا لانة يورب عيل نسرف فت وكن مظع لصالا ىف السلا دسع ا ْ

 زخارلا لاق دعب ٍةءقيل نكي لامن مبه ذاذ اف نيعلاو ىال_ىلا فعاذا : ١

 ١ نعوأى الس ”خمادام. ه. نيقنأامالعنيكتشيال 0 ١
 | لاس نالاونيسعلا نيب ىتلاةدلجلل لاقيو تايمالس ىلع عجب دقو ءاوسوهدوهدحاوأ]ا

| 
ُ 

 سمح

 أ 1 ' ملاسهثب ىف امهتعدق !ىيضررتم ني هق اديك لام |

 ( 000 ماطقالاونيملانيةدلجو «  هغيرأولاسنع قتوربدي أ
 | يلسلاو مالسلاورلا سكى دنءتنأ جايطا باتكن عمياوج ف كلما دبعدارأ عملا ذهو ا
 | تءكسلا نبا لاه ملاسكأ ميس بلقو هباساراسأ لاقي ةمالسلا هللا ءافتمهن اكعيدللا ١

 | نولست ىذبال ةسءامجللو نا. است ىذبال ىناتواذكو اذكسن رس ةىذبال لوقت ٍ

 أ اذكناك امكاسيئذلاهقاوال لو أنلاول اه ناستىذبالعملاو نياستىذيالثومللو ||
 | ىأنالستىذبابهذا ىنايإستىذببهذالاسةيؤاذك ناك امكتمالسواللاةبواذكو |||

 رغاشلا وق كا ذكول:ىلا فاضءىذهلوقو سةخال لاف. كمال بهذا
 امادماهكباتس ىلع "اك + !روز لمخلا نومدةيداع ْ

 ١ ءامس ريغ لعفلا ىلا فايد ا هءالا نمْئث سدا هنالناردان امهو ن ومدي ىلا ةنآفاضأ |

 ١ | هللا ءاسو ةمالستاف"الان من الف م تلوقتوةمف لعفي ىأ لعفيم ولا ذهكلوةكنامزلا |

 ا مالا ريلستلاو مكسحلااباضرلا لذب ميلستلاو هذنأ ىأ هاستفئيثا ادملا تاسو اسهتم هناصس
 ' وللا ف لخ دىألسأو لش ىأ هقنا ىلا ءسعأ لسأو هدف فلسأ ىأ ماعطلاا ىف لج زلارسأو ْ

 مال تسالا



 ١ ١ ملا ف صيلا#و داوسلا نموه سلو
 لزغىدانأب ماضم نطق « لالا ناصع ضار هن اك 3
 ةدسجوملاو ةةبغضلا ةمرضسلاو ةسلسةنبل تناك اذا ةيماضمو ماذخمرمذلا لبق سم

 مدان ل جرو رمسكلابم دس دقو نزحلاو مدنلاك ب رصتلابمدسلا ( مدس ؛سفنلاف
 مدسو مدس ة.كسسحرو لإ ذالا مديبالو هدلامو عاببا اوهلابةدو ن دسنام دنو مداسس

 رعاشلاو ا ديل لاو «ارفص تان [ىفاسملا مدس و زجارلا لاه تنفَدا اذارسعورسع لم ا

 00 )ع نافدو عصانرغصأ نيب نم # هش أذ ه دهع البلق أم دس 7

 "معني اولا )1 لاقو جاهلا مطقلا لقلا مسا او

 6 رتادىثمدؤردسمت ا« يملا ملاك هدلا تعطق ْ

 موقذيرقنيسلا تفي مودسو . ماعكلا هف لعل عج مدسمق منذو ظاتغم ىأ مدس لخرو
 1 ٠ رعاشلا لاق مو دس ىضاقاهنمو مالسلا هيلعطوأ

 ميمرمومودسففصعك « اوسمأنيح طولموقكلذك . |

 (( مرسال ةداومة سلك ميقتسملا ىلا فرطوهولسغتلا جرف مرسلا ( مرسل
 باو نيرعلا لاو دوسأ رصش خشلاب ماسلا (مس) مهلا لم لي وطلا مج زيسلا

 اهباسلاو عبنلا اهاوح رت ٠ ةروصسم علاطءاشاذا ْ
 ' رعاشلا لاف لي وطلا مطرمسلا «(مطرسإلا

 قشتحاعمنيمعللا هطرس « اش ا موضة منيبعكلا عمدأ 1

 لاو مهفارشأ د مهطسو يفىأ هموقةمطسأ ىف نالف لاق 2 مظل

 ةمسطالاو هعّدحتو هطسو بسحلا ةمطس أو داصااب وريو ع اهظنسالا ظن نم تاصو |
 همطسأ ىف كلملادوعي ىت> «٠ .هقنمتجرخدقاسهتملاب .. لاقو بلقلا ىلءهلثم أ
 ّطسالاو همفءاشلاوءاطل انمي بقاعت متاسأ ل وقت ميو مطاسألا عجب او هقح ويله أى ىأ ْ

 (مس) مهدح ىأس اسنلاماطس»برعهلا ثيدحلا فو فم سلاّدح ماطسا اور حلا عقم |

 اموعسةيراطتنعبتي ه لاهو موعسةقانو مسي مسدقو لبالاريسس نم ترض ملا |
 ضرملاماقسلا (مة-) لكع نم موق مهوراظنلا ىبىلا ةيو_بةملباةيراظتهوق |
 وهفامّقس مةسب رسكلاب مةسدقو نرحو نزح لثم نا غاامهو مقلاو مةساا لإ :تتحو

 "ىلذهلا شار وبأ لاه داو مسا ماقسو مقسلارعثكلا ماه سملاو "لس وزعهتلا همقسأو تقع

 ف رغلان حر رلاّرمو عاملا الا « هن سن أ الء الخ ماقس ىممأ : 0

 59 هيمن هريغو ماقلا الا عفرب”ىفذهلاورعةدعوبأ لاق : ماقلا الا ىوريد |

 ذأ سها مسا ىللسو لجر مسا لسو نيث اق لاولدو ةدجاوةورءاهلولدلال_لاورعوأ

 : لاو مراد نم” ىل«وئيا ىلبج دا ىلسو

 امرادتعزرفتىلسنمثنكولو « ةأشقب سلو ىلحريعت 232007
 يشق ةلسو بالكئب بعكت نبيل هضأو”رشلا ةاسوهورب ثق نب ةلسناتلسويشق ىبفو
 نب ةمركعنب دوه نب ماسوهو نالدع سدق نم: هلق مياسودد رمسقلا ناو هوريخلا ة[ وهو |

 ب

 ى حامج ال
 ب 3 20



 هيضنإ» ا.( لف ااق
 منزاكوحأاهقوذءعوصب « انافص سهدةغلش تءاجو

 أراغصاشيأ مز او ةغز مف هن اكنفهيااحاتال مسهتمسدلم رقت( و مينزلاو

 | كلذدع”لتعىلاعتهلوقو ه زم لافا نم هريهز لوقىورو لأ ما غزا لاةيو لبالا
 ا | عوبربئ,نمنطب مزأو اهمغزرةاشلا فرعتاكه مولي فرعي فذلا يكالاوحةمركع لاق نذ

 | افزأوادسءوعدتةموسم 5 اهيل يرسل أو لاقو

 | احورمشملا لفكلا مهزرك ذي ٠ باكل اف صر مدتلاونأ لاق محشلا ضان مهزلا (من)

 [|| نمرسكلابىدي تمهز كلرةردص. كيركلاب مهزلاو ةئتنا عبرا ةمهز راب لا ن ادعو
 | رهز لاف ئيمسلا اضبأ زراارتتساف يغني بزعل

 مهزلاقهاز زااهنود وشل اهتم « اه ءراودايوكتم لن دئاقأ

 ويشن «(مدعن اهانادىأنيسهللامه هازلاقيبرقلاةمهازملادي زوأ

 -رلا ىعم هرو نال الا يرتب اب اميهزن مدهز ى راق 4 لاقي هسرافدإ

 | ن به»ون نحاس ا سدقو مدهزام_ه< ىلكلا نب لاق سدعىئنمناو> !نامدهزلاو

 . 1| ناذللا لمهو ضمغب نب سع نب ةعمطق نب تر كاب نزام نب ةبعيبر نب ةسحاور نيرب وع
 0 ”ىريشقلاة بق ةسسقرلاو د كلام هماع ا مهمل غفهارس أيل هلبج موي ةدادز نب بج اساكردأ

 ا ريصز نب سدق لود

 ْ هماركلاب ىزجءرااتنكو « ءوسءازح نامدهزلاىنازح

 |[ ىف عممتسع سدل قرف ا ميزلا معأ للا ”ىمصالا شن ( مدركو مدهز امهةدسعوبأ لاق

 .: .نجمازلا لاه ثننأتتااو ةةرعملل فربصمر ال سرف مسا ميزو نددت ناكت |

 1 مب زئدت افشل ناكماذه
 هم : دينا ٠ اسوةءأ و امأس أس أى ثلا ن تس ديزونأ ( أس ) ( نمسلا لسن )إ

 ادم علا هس ن0 ةدئاز ميلاو ءةسالا مهتسلا( مهتس )ب مؤس لج روهتللماذا
 | ةروطمم ى أ ةمودسم ضرأو موصمنإبءو اهعمدنيعلا تمدص«و م-هسلاو لاساماصمو

 | ةمصخلا ( مع ( وغربال ىذلا لهنا م_هءالاو تمعن ل ثم تصءامنلاتمصسأو

 |لوقفونرتلار» » 2 دمايصما 30 ريهز لوقف مصسالاو والاف الا داود

 قر :زفتتال طوع حا دمدمأب 5 ىشعءالا لوقو ناصشلاو» » ٠ نادمضمأب ه ةفياتلا

 [ىدتلاةس + داوس لاسقيو محرلاب لاقيو فلامتلاذ_تءدللا هئسفسهغتمداا لاقي

 ا دسل لاق بتاكمسسا ماممبو نها "قزبلاقيو

 .اهماعتزكملا فردوغو د ه تحتضن باسكن نمتدصقتف
 ةغباملا لاق رشدي راب م هسااو

 || ا 0 انحامرأ عئام عر ءلاَنا
 ا داولا ةمزطسلا 4( ءاهلباو ةز مهل ار ماسكي هسلسعب لج نامصتاو ل ءءامصتسلاو
 [بولا ذه لاقيو هدوسىأ ءهجومهللا مك«وردقا ادا وس مذنلاب ماضسلاو دوتسالا مدمالاو

 ||| ماضم نطقو قءقر سلا نيا ىأ ماض شب دو زسانا لم نمملا ني-! ناك اذا ملا ماض
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 ناك اذاذدقمو | ضلسرو ةدَدَعم لدم ةملْنمةأ سااهلي وطب تسيل تلا ذو ءاللاقيوأ]ا ْ

رطب ى منو (وم خلاق, وكلاك تكلا نبا نع هسئيولا فهما 1
 هيفمسك وفا دقدحج و 

قانملا اهتلزدقرب اسر اك « ةترلاوذ لاه همهس ملزم ندب أ امو هلع دا
 "فخ هش ءر

 | حدا يرعب ملام ذغلائيبسلا مزماو اهفورح نملو اعملا تْذخ أدق ىأ ىجرلارريعبل ْ

 مغالو لبا ىاربسيل .٠ مناك مالغا_مساقي تاد رعاشلا لاق

 |أهب تومسقتي ةيلهاملا لهأ ناك ىتلاماهسلا ىهومالزالا عمجلاو ىازلا مضي مزلاكاذكو |[ :

 | اهقول- يفزعمللنوكت لد رلا لءللنا لافورع أ نع مالزالا عوباو رابولا دحاواذيأ مزلاو |||

 ْ اى الاو عزأو مذأ تءئلاون رولامةغز يهفنذالا ف تناكنافناتازاهلو طرةلاك ةقلعتم ||| 1

 | ااغمزاخااستمثأو ه مهلعفوءامسلاءام ىب تكرت لاقو.ءاغنوءانزإ] :

 لافو روما عذنبا ازالا وفالغلا فاش نوكيىذلا زااضيأل نلاوأا

 عددا لزالاهيدي< لما ةلزغعمكتم نك لولرسشياب ا

 | ديذ زون لاق و اعارساولو ىأاماملزاموةلاَمالْزاو هتللةدعاظعت ايزو هن المنوط كازو

 | طدحلا مامزلا ) من هوا عفترا اذازابهتلا مال ازاويبصتائثلاالزاواولكرا

 ١ لعنلا مامزو ل ا ع طف 3و ماشي قرارا شب ىلا

 ْ زحارلالوقو هتمطخريعبلاتمزو لعنلا تعزل وقمع سشلا هيفدشياف

 1 5 قون ناق راح انه تاردتفو انها“ 1

 ْ امه سه لاذ ىذدرأ تلقذ 03 اهذئنأ اهمأز اهمطاخ

 |[ىءعتداوسا ارعشلا فاجن ينكسساسلا عابتجالةر و رش ةزمهلا كرف اهتئازدارأ

عتز وتو مازوهذ ربك ىأه فني مزوريسسلا ف مدقتىأةزوتتاوسا || 1
 ْ مهفو هاب مش أ

 ١ دخ ألاةيو ةزثكلل د دش لاجل ام ممزو# ممزلا ماه غدفت خادش «زارلا لاه ريكسلا نع

 ْ ممر ومعلم داو يئذلهتز رقما منار ييبآرامازا يود سيفاو ا :

 اراب مسا عن ةلابابضيأ م صزو 0 1
 حجج جب ب ببي | || -بجح-بيبببس

ي ةم نمزلاو ماللا ىف ءانركبذ ددقو ةقانانابعسا ل _طيعو مزمزو ىلاعتهشااهذرشةكمأ]
 ا رم كلا ا

 ًاضيأ مزمز ”ىلايبشلالافو «. مزن نممزمز ىلا دئاذا »* لافوساثلا نمةعاجلا إ

الافو بيب رقىأ ممز هرادنمىرادو مينمرلا اد كسجو لاقل بالا نب ايزل
 | ؟ىلاو ء

 ىأ ممزنالف أو هءاةلتوه+هاجتىأ ادكواذكناك امه ممز ىهدجو ىذل اوال

ا لاق عضوم مهلا زو ممألاقباكدصق ||
 ا : : ىشعال

 مع اردعتطيلختا لك 3 ةرع ىلع نبعةرظنو 3 1

و ةغزو :ةز ديعلا وه لاقي ( ن١ ةيوقعالااهاوه ناك ملوي
 || دقدقىأ ةغزو ةغز

 | لعفتاعاو [ةلعم لرةيفريعبلان ذأ ن م عطقيئثعزلاو امد ىأ ةئاسكتلا لاقوديبعلا |

 عز ةقانو مصو تزأو زريعب لاقي لبالا نم ماركا: كلذ 1
 ا أ را تغلغرلاو هةعصوءاغزو

نأضلاّنالةعر كلا ىهف هع :زلا ةنئاضلا ثيدحلا ىف ىذلاامأو ف اذتلا فل نوكب ىذلا |||
 ا ةغذال

 )0( رعاشلا لاق زدملا ف كلذ نوكيا غاواسهل |
1 

 ك0



 ء(لذ)ءا_.__ء(تانالشإ» 1
 ١ أأ ىرد القلك حرط ىأ ةمأز نالف ل مأزو هتمأ ذأ لدم هته ركضأ ىأ مالا لعشاتأ ازأو

 | مكزتومو تاما ذل لخرلا مز ازيلا لاق ةلكع أم ازهمضءيام لانو لطان مأ ى ه قدسأ !

 | يأ فرت مجزانخ تكسو ةسينب ىأ ةمؤب ماكتام لاقي ةأينل ةلزغع جقلابةجزلا (مجن ) 1

 ا(حن) نارالاةديدنثي تسلس ءوقلا موح لاو أاشاىأ ة حز هصعب ام لاسةيو سد 5

 من هلعاوجا رروادكح ىلءموقلا م>دزاو هم زاو مشجر لاقي ماعزلا بزل

 باو مرزتال ثيددلا ىو ءريغ همرزأو كو ئ لكك ذكو عطقنا  ذاريسكلاب لوبل امر

 ٠ لاقيو اح تتلامب زلاو هن رعاج ىف هدطيوذ مرزاذا باكل! مرزو هوب هباعاوعطقنال

 013 هب وجنب ةدعاسلاف هريغدمرزو مرز لمضلا
 "0000 اهيقلخسانلافن ختي لورفف م. هم تزلاملادالتكيرمضلا بح

 ١ |(مسن) اماعرزا مآرزادقو ضرما «مترزاادسعوبأ هنداواذاهّمأ ه تمرزو ١

 ,ىاهمدرزلاقيو عال الاو ماددزالا عضوم ةمدرزلا (مهن) عال الا مار دزالا

 111 زواعز معن تهز لام ئ ام رواعروا#ز معز (معن) هقاسرمصء

 أ موقتلا ميزوةداسسسلا ةسماعزلاو مراغريعإلا ثيدسللا فولد ءفكلا' مءزاو تافكح

 ا | ميفيشازبلا اومسقااذااوناك مهنالحالسل اديرب » مالغال ةماع رار |وقو مه دامس

 | اعز معزي عمطى ًأرسسكلاب معز دقو عمطلا كير هلام معزلاو هجر توج نبال ىلا حالنا

 | تت نب الاقتو عمطع سيل ىأ « مع :رعرسبل كس رمغلاعز « (1)ةرتنع لاق اناهتعزأو
 1 اوةفواذكهنأ اذه مءزيوادك هنأ اًدَسه معزي ىأ مع نم هب قثونال ىذا! ىمالل لاسقيو 1

 ا قرطا هيا هنالتيدااذاووعز ةاسشو موعزةسقانو بذك-لا معرتلاو معا م نالف :

 ., اموعزوأ ءاقنالا ةصاخم »* اموسرالمعامفترحز لافو ىديالاب طيغتفالمأ

 جالس جرفصي بيث وأ لمالك عم بضغتلا ءرخلا () ”ىعلاموعزلاو

 ! : َّق ونين ةقان قبعكعمملا

 لزفلاك مغزتاهارفذ حسمبل * هناو نون تءاسوءاخس

 حريصا رواهنكسلاهارفذ معان غاواسهت 3واهحا._طاهعزتىبهدالا لاف
 دسللاف افيفخ انينح

 اهتزت نم قلنامرمخ ىلع « اهتقلاماذا ركب غلبأف

 | سابع ننالاق هلك أ مف مقزلاو ديزورة هم م_واماعط مسا موقزلا «(متز 3( ءارابكوربو

 أ ديزلابرقلا لج وآلات ينال ماعط موقزلا ترحْمَنا ىلانعت هلق لزتاملاههنع هللا ىضر
 | هتقزأو نيطامشلاس ور هن اك[وعلط مع 'لصأ ىف حرك ةرصشا منا ىلا عت هقنا لّزنأف ءةزت
 | نللا نالف و مقزتلاقيدير دبا لاك م ةاثلامقزتلاو هعلش |ىأ هقد ز فدانا هتعلب اك ا

 اعز دفوفر رعم ماك لا 0 ( مزال ملام وقل الااضي لاف هنر رش ىف طرفأ اذا ْ

 |( 0 امق درر نا وامك نالفوكذ لع بوكو هقلادكزأد لجرل

 | نا.دللا لاق امتد ىأ"قانيكلا لاقودبعلا دق دق ىأةلزو ةملزو ةلزو ةازدعلاوه لاش.

 لاوالسشوأ اتاك ىأ ايان دا وهلاق» لاه هءألا ىف ءالذكو ةركبحتلاق كلذ لاق,

 لاعبو
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 ْ ٌْ أ نمفناضءرز هش قامت ةوقكلذكو "نيهان كنزوجالو ناوعفهعطقت مزناأةوقأ|

 | نك اساهلبقءاهلاَن ال ةنكاس ىلوالاءا رانوكتدأ زوحالو :.تخ كر ع ودامت نأ

 أ غاذهو نلف رحامهلبق ثوكيتأريغنملسولا ف نينكصا لاني عقبال اكتؤيقأ|
 7 ىدهال ن ةأوركذلاانلزنن هللانا لج وزعهوةكلذكو برقا اكلم .٠ ق دووم /ٍ

 |اذهنواسال ممنالمغدمءوضو اذه ناءاَرقلا لوةبربتعمالو كل ذءابشأو نومص وأ |

 [اع رجتدا ردثك و طخ وهذ كرجل سالما هبذ مصدال عضوس نكران عجب نمو ب نانا ا ١

 ا نا ه .ودسولا نم هحوب اهكي د رز زووعال لعن _ءالانيسنال اوءاطساا.ةىلاعتدل اوقف ظ

 1 مساةمارو: باطلا مارملاو ثلا بلاي هتلعج اذا نالفي تمّرو انالف تم رىارعالا ||

 ىلع "ىنارهملاةيسنلاو 5 امهلشنتماربىئلأ سن« لثملاءاج همفو يدا لان عضوم | 1

 | نة برض ما زلاو ”ى نضره تس ناو دلب وهو زم روان“ تقاتل ٍ

 ( لمممورو "ور لاةيوصعنب مورلا دلو نمم !

 دحاولانبب ن نكي لو رعو :رتاولاتة دقت 'ءايلاالا عجبا ودح ١ ا 2 ١

 ماهرو مهر علب او ةمئادلا فمه لا ةرطملارمكلاب ةمهرلا (مسبإ) ءاهلاالا عجب اوأ 1
 اءاهذ عرسأو ةغدلا ن ءافقروذتما ىهو ةمهرلا ةجدلا نمو ديزو أ لاق ةموه رم ةضورو | ١

 مهرو اههمصخ 1 ىأ هينا مهرأ ىف نكن ن الفب انازنو ماهرلاتنأةباصسلا تمهرأو | :

 اعيرهعرهمار (( برعم تاحار ملا ىل_ءععضوب ىذلام هرملاو أها مسا مضلانأ .
 لاقو هحربب ال ىأهمرتال لاقي هرب ىأأ|

 اياكم رالاذه طاسأو #« هتاطلب امهنم ىتاهتلا قاف 2 ١

 لامو ىنععنالةدنعنمتمروانالف تمر لاقيو |
 مرتملاذا رم ريس اناق اندنع نم تمر الفانانأ

 تيكسلا نبادشنأو روزاا مسقبام دع قب مظع ماو تسرتالاك |

 عضو مدل للا مدسقم ىأدب *ىأ ىلع .* رزاجردي )مب رلامظعكمنكو ْ
 لاهو ريقلامعرلا ”يبارعالا نبا لاقو ل« هو رب بوةءربَعَو 1 :

 ايداوغلامامغلاتءقسأ ب لا ىلع ه ىلو روشلا قى دانعا# ثءاذأ
 عا ذهوا لاق لضفلاوةدايزلايرلاوءالعلانبورعوبأ هاك ةسناسع ةغلدجردلا مرلاو

 حاملا لاق ميراذع

 روجزملاىلعمب رلاورجزلاب .ه ريرغلاةزغتاسرجم ه رودعلاهذهليقرصعلاو |
 : |راهلان ن*مب رقيدقلاّةدو هذ ريوق يمأ ن عءرح نيامما هنالادبأ ل ضفلا هيلفرجز نم ىأ |

 1 نبه ىخم ناكىذلا قالا. روه لاو هنعطقاذالجرلا عدو "هلي وطلا ةسعاسا | ىشو ١
 ميرتو علقت رف تماداذا تنض تنضغأف ةءاصسلا تىروهي ماق أ انمن رتناكملا,نالذ من رثيكسلا إ

 مب رب مار نم لعفم حضور ع ونأ « رقت ) مهماسه ميرت عالم ه لاهو عضو[

 | لاو برشلاو لك الاةقشم ًاراوديدكلاتوصلا ةمأزلا (مان) (ىيبضإلا

 ا ( لءان "مسي لاس ىلعر مدا رد يءاسنذا ا نورا ولا |

 2غظطذ10111 ذا ا ذا د دأذذآذأ]#]ذآذذزذ ذز ذ ذ ذ 1 101 2ةذ

 جي سسسسمو

 حجات «”
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 ىلع هدا ىف !ًراةعج اذا هكرتؤشلا مكر )22( نانيمأ باع يرااسكرداا مناع |[

 كل ذكو سارا مرا ماكراو عومجلا بطلا ةكرلاو مقا اذا كارتوئثلامكتراو ضع |
 ا |[ىنلادت(مد) هنداج فاكلا فيي رطلا مكتتمو « ينشأ اموك ارتملا باصسلا | ا

 | ثردااىفو هلك أ قمعاضدأ هّمرو هنأنش حر دق لاسق» هتلصأ[ اذاةّمصو امر هقرأَهَمْرأ أ
 أ هيف فاوخأ لوقو حاللان ب ةصحا ركذ ئحريزلا نب ةورع تي دحنفو رهن لكنم تر قبلا :

 همه هجولاو ”رضلاي هنوث تحي اذكم ديزون لاق همع ىله ىوتسا ىتخ ةّمزو هلأ اك

 اذا ذو َءرينأ ةناح ىأ طئايساجرتساو لكلا نم مرلاو جالصالا نم ميلا تفلابهّمرو
 7 انة ةرملاو لك أتاه اهنالفلظ ت اذ لكوةرقبلا ةفْسْرسكسلاب ةترملاو نيبطتلا:مديهعدعب ْ
 ْ نامضيدقو قي ةرالو جهنمىلامو ثاك أو تقر ىأض رالا نمتاشلا تةراو هيفدغل | 1

 كلجامو َمزالو "متهلام لاقي تمكسلا نيا لاق ئئهلزم دل ىأ ”مرالو< مح هلام يأ لاشيو | |

 ىعساهب و عامرو ممر عجلباو ةسماان لبهللا ن مهعطق هم ةمرلاو تيا ةمرم عراق لااميرالو ات 0

 هنرى شلاهبلاعفد مهاوقهنمو ادتو وعي « ديلقتلا ةّمر قاب ثعْشأ * ةوملة جراف

 ش ١ امها دو وعدنا نوت تنم فليصل رولا عفدالجرَتأهلصأو |||
 ارا بطاضي ىشعألا ةارأ ىنعملا د ْ

 "ا » اهتاه.ذههلَتلقف ظ ْ
 أ ىأةترزسكلا ري مظعلا مرهم لوقت مامرو ممر عهباو ةيلابلا ماظعلارسكلل ا ةّمرلاو أ ظ
 ىوةفهدقالوءذوال_عفنال يمر ىهو ماظعلا ىكتن نملاه ىلإ هد لافامغاو سمروهف ىلب ظ

 ْ اع تارا مرااو قيد طورت دعو لؤسر ل_ثم عجباو ثنو اورك د ذملااممف|
 هيفىرح أ مظعلامر ةونضل وقتؤملاو قزلااضيأ م رلاو ريثكلا لا لايهءاجاذإمرلاو للاب |[ ا

 ْ الازهت ام بارع ء'الاىفناكؤلو ه هماظعتّةرأنأااَن داسع لاهو مرلا|

 (ٍ ةلوزهمت ناك اذا ةاسثال لاقي و ءاضس ءامرةدقنو قف نم وذاهب حرم ةسقاندي زوبأ لاك ا

 وكس أ موقلا مرأو ' عمبق بديملاهماظع نم يسظعرسك اذاىأ برضماهنمّمريام |
 . (؟)لاقو مالكسلل هافْلّرح اذا م سهرتو هن هزئئاط مسه ىلءالاو ندرب لاقو |

 ا مصرتن ل برها هدب زولو ع ”انأ نم ىربامم نعت سمو ا

 ليلي واتا عدد لبج مرصرو عضوم مامراو عسوبرلا ُس دش ورصشلا نم برض ما مرلاو |
 | عرتودل ثم ىينرتلاو هتوص عر اذا منرتورسكلا: عرد_ةوتوصلا كب رمت خرا (يتد )| أ

 | اودازاكءاتلاوو اولا همنا رداز مترتلا توفغرتلاو ضاسينالا: د د نسوقلا مرتو هرب ده قرب اطذا
 سوقلاىف ”ىونغلا فدشن أب ارتوأ لاق توكلم ىف أ

 اموات نمةيحلاعرخت .٠ اجوغرتبتوصلا ب وات ْ
 |0801 41 ادرس نب هدد فول سيتا سنع ِْ

 سلا نبال لإ ىهو فيفذكلا نهب رمطل ةافت ةسسلنذخ هيك ارت ئي هن نومه سرك ذأ

 ْ لافاك نيبنيب ةزمض لدم ةسلت تناك او هكرلا نر هو خمس ظ

 أ 1 : نير تأ نابل بارع ادصو 5 ةرحفرافو لأ مز ناأ

 ا

0 

 ا

 هلود



 41 ه( مكر «( ملا بانل ه

 ْ اعثرأةفاضال نت تءابفم ه٠. ةفيض ىهو همأ هتلجح ل ز

 | مو٠ذم لق مشرأ ثيغو مشو لش قولا مشدأو طوطخو منو هب ىذلا اشيأ مشرالاو
 ّْ ةمشر ةدح اولا ةينبال ىف ضعي قون اهشعب مضر ماظءروضص ماضرلاو مضرلا ( مضر ١

 أ رضا, ءانبلا يضرلاو ةراخا هب نالف مضوواسمضررسكلاب مضوي رطمصلا هيلع مشو لاقي
 ]|| هسفنبريعبلا مضرو .ضرالا هي دلج اذا ضرالا هيرمعضوو عرزالا مترثأ ضرالا تعذرو |
 || اه طرح ولا ىف هتمطر (( ماو )) يشق دق هبسص عناكب صعلا وض سه نو درو ضرالا |

 || قمحالا موطرلاو هئمح ورفلا ىلءردقي ملاذا نم أ دلع مطئراو هيف كتر ا ىأ و عمطتراف |
 اش 000 ئذل مزاللامطارلاو مكن ىألج رلامطرو حرفلا ةعساولا ةأرملا مطْرلاوأ
 ىئاعرلاو تعرأوةاثلاتعردتو طاختاودو مضلابماعزلا اهغنأ نمل سوءادا,بموعرأل]

 ||| رهش فره اهبومغ تيقراذا اهعرأ سمسا تعرو اه نيغلاونععلا وهودنكلاةدانزأ

 لاقو بارتلا فلاب ماغ رلا ( مغد )) حامرطلا
 ١ :

 مائرلا نمزدرفةشك أب « تانئطمت هوسلاتآ 0 و : ٍ

 || اهنعهللا يدر ةدئاعتي دعه ستمو ماغرلا «ةصلأ ىأةفئأهللامغ :رآلاقوندرفناىأأ
 لأ لاه هن رلا ةيسسق لا ةيودبكلاةدايزنيغلاو نمعلاب ىاغ رلاو همت رأو هيلسا باضللا أ

 | هءوقنالفمغار لاقي ةبضاغملا ةمئارماو هزراج يشادخلاو ىاغرلاباهل هرهلسا فصي خامشلا |

 ل ثالث هيفو مغرلاو مضلابمغرلاو ىازلا اجا رو بضغتلا مضرتلاو مهيلعج رخو مسهذناناذا
 ا لوو ةبع نع تاعن مالسلاوةال_هلاهءلع"ىبتلا لاه هلذم ةعرم اومغرو مغرو مغر تاغ

 ]|| هتتىنن مغر لاقي فاصتنالا ىلعر دبي ملاذا فلان الف مغرو هنأ نم مغرلا ىلءلاذ تاعف |

 ىدعملالاق برهملاوبهذللا مغارملاو اهتروابترواغر َحفلاورسكلان”لجوزع |
 برهلاومغارم ازرع ه هلكرأب ذا دول 1

 ش

 بهذملاو برطضخا امغارملاءارغلا لاقت اريك ابغا م ضرالا ىف د حي ىلاعتهلوق هسنموأ

 غلب ىأءاملامق روهمهلوقو موق ص باى لاعت لاعت متخناو ةباخكتلا مقرلا ( مقر )رض رالاف ١

 ٠ [/لاقير دسم ل مالا فوهو هباكب وغلا مقرو مقرلا تيثيالث د مقري نأ رومالا هقذح نمأ|] .
 أ نشارخو لاه دوربلا نمبرضإضبأ مةرلاو هلنما هقزتمنقرو بوثلا تقرا

 ربغز لاق ةضورلا لاعب دقو ىداولا بناج ةقرلاو ه مقرلاو مقعلا ف تسمالهفأ[|
 ا مع ءريش اون ىفريشوعجارم ه اهناكنيتكرااراهلرادو 0-0
 | ني رفالاكن ا.د لباسقتمةاشلا ئاوق ىف نات نهنانقرلاو ليلق تابنا_مييضرالا ةموقرح او أ
 ظ ةئياللان غضومىلاب نت ماهستاقرلاو امهدانضع أن ط ايي نارئالا سر غلاوراجلاا.تقروأ

 | ليإلاو مهنم قوزإلا ملكت ٠ ضعها املعت اشر ' ديللوقىف

 | ةيدادلا فاةلارسسبكبمقرلاو لامني ل ةط سر لزرقهيفرقع برعلا مايأ نممقرلا موو ||
 ْ داوس اذ ىتلا ةمحلا مقرالاو هب وةبالامف عقواذاءاق رلامق :رلا ىف غقو لاقي مق رلاتء كلذكو 0

 | فهكلا باد أ نأ ىلاعت هوقو باتل يقرلاو متشج مهو بلغت نم ”ىح مقارالاو ضاسو
 || هيأ هع ها ىضر سابع نبا نع ةمركعركذو مههسقو مهؤاعمأ هنف حولوه لاقي ميقرلاو



 ه(مشن)» ء(ارالسنزم ١
 داز ىأنيهنا ىلعمذرأومذر ل ةنالو دعو دعو دوع لم مذرو مذر ناغجو اتالم ال 1

 ْ ةقانلإتمزر دقو لازهلا نم موش الىذلا ضرالا ىلع تباثلا ليألا نهمزا را( 7 0(

 |لانقيو مزار ىهن لرد” لو لاز-هلاوءابعالا نمتماع مضلاءامازرواموزر مزرتو مرت
 ْ ةيؤجنب :دعاس لوقو مسهل امم مزر ضرالا ىلع مناقلا تباثلا

 : مززلارداخلا لثم عباوذلا نم ٠ ةخان ل المالا نم مهماع ىشذع

 ْ انهقلس مهجر ةقانلا توص كي رصخلاب ةمزرلا دي زوبأ ظملغلار داحاو لمغلاادارأ اولاع |
 ||| ةمزر لئ١فو ةمزرا نمدشأ نيل او لاه همأرتنمح اهدإو ىل_عللذو اهاف هب تنال

 . | لئاسعأ تمزر أ امئلاذ لقال لاقي ةقانلتمزرأ دقو ىننالو دعي نم ثرضي ةردالو
 ْ لاهو ريثزلا ميزرلاو اهتاوص أ عامسلا ةمزدو دعرلاتوداضد أ مازرالاو

 ||| امهدحأنامجنام_هونيب رعسشلاامز م نامزرملاو » مي زر قيرطلا ىلءنهدوسال
 0 ةهبارعالانئادشنأو لامثلامزرممأو عارذلا فرخ الاو ىرعشلا ف
 ]|| (متمفردقو بابشلا نمةزاكلا ةمزرلاو هتعجبئشلاتم زوو« مز م ّمأ هض:أ ىلعأر شقت |
 || ر_فةلاو دارا نيب لجرلا مزنا رياك .ةالا ومالك الاف ةمزارملاو امزراهتدد_ئاذااعزرتأ

 ا ْ دهلاةالاومديرباومزا اوذوملك | اذا ثي دا فو نيدعمم نيب تطاخاذأ لب الا تمزاروأ

 ا نب”هلظن- نب كلام نب مازروهو مي نم ”ىحوب أ مازرو بضغاذ ا اماعزرا لجرلا ما راديزوبأ ْ

 ا .امقلعئلأوسأو أ عسببسلاو ةزعأ مان نم لاجرالولو لاهو ميتْنبو رع نب كلام

 | اهرانثآ نءناك امرادلا مسرورئالا من ىلا( م د( متاعب اانعللا وأن أ وأدارأ ٌْ

 ةمرااوذلافو اهء-رتاةأترادلات م-رتو ضرالاءاقصال |
 "م وضم كءتعنمدابصلاء أم 2 يلزمها رخ نم تع«رتنأأ ١

 أ مسورلاو هراقنملا برضو زمشلا مسرت» لاقو قيتد أر فك نيأ تسرفتو ترطت اذا كلذكو |

 | مسورلاو « مسوريلةره نمت غيشويئاند م لافو ريتا لا بلغ ئش مسورلا لاةيد مسرلا |
 | ةيلهامملا فثناكبتكميساورلاو اضيأةمهمنيشلاب وهد ماعطلا اهب جيبك ايف ةبشخ
 |[ ضرالا ف رثؤتموسرةقانو ىراذاءاملا مسارلاو ه يساورل!تالمدهلاب!هناك# ١( )لاق
 ًاربكل جرلا  فنراو هلثتما اذا همستر افا ذك تعمروا عسر مرت توسو دقو ءاط ولاةةشنم

 مسئراواهندىلع ىلصو « اهتدى عب رلااهلب او ىتعالال امو اعدو
 زيس نم ب رض ميسرلاو ءيتكىأاذكواذك < ىلع مءدو ططخم ادي »_ثنلاب مسسرملا ب وثلاو ظ

 روثني دمج لوقو مسرأ لا ةيالواهسررسكلاب مسرب مءردقو ليمذلا قوفوهورلبالا |
 ش اهسرأف ميسرلا "ىالغ ىريعب 0 تفلكوارومناعبضلا اميرامو ا

 | ىلع قي ىذلاموسولاوريسعبلا مسرأدرب لو ام_ميريعب نامالغلا مسرأ دارأ اسما متاحوبأ لاقت[
 | ىذلا وللا مشورلاو هتقخاذا هعشرأ ماعطلا تعثر دصم مشرلا ( مشد )):ةلراواموير يلا

 ظ ظ نبا نعتننلا نمر سهظبام لأ كب رصتلاب مشرلاو هيجي نيس سلاونيسشلاب دابا هيَ
 معني ىذلاوهو مش .راراصاذا مشد ,رميبكملاب لخرلا سر كل اوقر ددماضدأ مشرلاو تدكسلا

 : : لاوو هيا
١ 

 قا
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 اهأالب تدرب دقم عر لاصوو * اهتمعةمعت بل اطااما

 مم اهيظوناندنو مد ةفلا قام وتو خرا نسناقتشم نافعا ب م-رلاو نسجنرلاو

 تأالادعذا نالف لاقي كدكوتلا هج ىلءامهقاقتشا فتش اذا نيالا , ركتزوجد |||

 اوعءدا لقلاع ىلاغتوْرامت هنأ ىرتالأ هرغغ هب ىعسد ناز وون ال ىل اعت هلق صنم مسا نحر

 هللاسةي باذكيا ةامسم ناكو هريغ همفهكرشيال ىذلا مسالا هيل دات نيخرلا او عداوأ هللا

 ليقع سلغ لاق ارق لوي يكب كءوضوم ينعم م-رلاو ةماملا نجرأ
 0 محو لملع فاطم 5 ةضعبرحلا كي تضع امد |

 لاةفريهز دك ن-دقواسر برقأو ىلاعت لاه ة++رلا مضلابمحرلاو | ْ ْ 1

 ا م>رلاو هللا تارثعلاّئس نم 5 همدغلو ىوََلا هثدء ريض نمو ٠

 ظ دعباهعر كتشت ىتااةقانلا مودرلاو كم“ اهسأ نم سسااضدأ م -ر أو رنسعورسغ لئموشو |

 :ااهمشد دغشبأرل ايم ةينرلا ( مخز ١1 7 رسكسأ ام ثجب رو ةماخر مضل, تجردقو جالا
 نوم ظافاجنراب »* ىدعالا لاق سلو دو من عجللاو قوفال للاي ةسقالتا يف | ا

 | ةخرهخرديزوأ هثملو هثبحم أ هتمنر هلع تعقو لاشب ةخإ را نمبير فاض ةجتنزلاو |
 ا ١( )رعاشلاكاه ءاوسامهو ةجرهجروأ

 | مو ضءاسعولارج عذوسم * اهردخ أ فرطلا ىب اسم اهمأاك ١

 ا مهلا بالذ كنأو اهفلا اواهيح أ هتقأ ةجخرهن ءاعترقاأ ”ىدصالا لاف |

 ا هملمو عشا شبدطأ * هجشرتواتتش »لادم 2202 |

 | محرأس رفو ةج لقتال مو رمل اكلتكؤ هذ غبر اسدوساواهسأر”ضسااذاءاجترةاشو | ا
 ! ميخرتهنءوفذملا لاقيو نيلتلا يخرتلاو ةقاشزا ةوصرخر دقو قئقو ىأ ميخرمالكأأ]
 0 اذا هضم . ىلع ةحامالا ترو _- وأ ىرخ هر. نهفدخ نأوهو ءادنلاىف مسالا | |

 ا

 ظ
 ا

 ' ةقرلو يره ب

 كدر

| 

 لاقو وظ سال ها ىأ اوهوح ري م ْى رد ام لاق دو اضيأ ةهت مو مخ ص ىهف هتقض | |

 ريح نم "نجح مرتو رضُنءورضتءؤ بادطو لعطو ب دن بو بودب لاشوم طرت ا

 مرتودابانماسفن وأد «ي# اع اك نيتقرالال الترع

 ىناخرلاو «اهماخرفةدرف اميضتقو ددسلال اق عضوم ماخرو وخر ضع ار ماعنرلاو:

 تيمكلالاه فكشنإ لبن

 اهلاضؤاهتواهاماخررشت « ةزانئوانوظ ركملاخارف رف ىطاعت

 رح مسالااضأمدرلاواتددسىأامدر رسكحلاناهمدرأ ةلثلات ذر (مندإلا
 | بولا تمدرو قاخلا بوثلا يدرلاو امادر ”مضلان مدرب مدر دقو يا مضلاب مادرلاو دَدلا

 مومووف عقرتسساو قلشأىأ بوثلا مرتو عفرصاعأ مترعو مدر ب وهف اجد هنو |

 ةرامع لاق مقري ىذلا عضوملا مدرتللاو |

 مقودعي رادلا تفرع همأ 5 :مدرتمنمءارهشلارداعله

 مدوعدرو لاقن .تماد ىجلاتمدزأو ىدعتالو ىَدعت هعقر فأ هيوث لجرلا درتي ا

 |اممدل كا "اك مو ذر فْتَحو 0 ثلامدر ( ذد) مدرع باصموأ

1 

8 00 7 1 



ْ ٠ 

 لأ ءمأ ةقيقح ىلع فقويال اجبر نالذر اص لاسقي برغلاا جبر ىلاعت لاف ناغاان لجرلا ملك

 * (محر] « » (ءاحلا لصفإ) « 51

 ماترلادةعل نع نغم سداف ب مكشوف: ىفانتاجاح نكت ملاذا

 لاقو . متدعجاورصشلا نم رمض كي رعقلابةترلاو
 مضانمنيدناغىلءأ,بت يش اه ترا اهدوقورانانسىلا « مهتلاةننسمنيعلاو ترات
 ام-هلاس عامه دجوو عجر نافاسهنمنينصغ 3 ثفةرصنىلا د عارفسدارأ اذا لرلا ناكو

 زجارلالافتو هتاخد قفالاو هنت لهل> أت الاه
 متراداةعتو ىدوتام ةرثك ٠ مهم تمهنا مولا كدعف له

 [| سوالافو مونراااضيأ ترلاواعيجءاثلاوءاشلاب هفنأ متر لاقي هنرسكانمتردوشلا ترو
 ١ بئاكتا!نم ”ىبنلاناكم « ىصخلا اقدار عبصال رج نبا

 ةأرااتءرو هتضدأ ىت-ةيرشك اذا هفنأت عر متد )اهب ماكتام ىأ ةملكي نالذ مترامو

 0 ةتلاوذ لاك هنذطلو هالط بطلاء اهفنأ

 مول ك كلانا مزامءامش 8" ةينزأننرعىلع ناقثلا ل“
 |١" العلا سرفلا "هلة ىف ضا- مثرلاو موثرملافئنالا ىف مدل اناهيدش ن راما ىف كسا لع هناك

 ةراخ هْاَصأاذاموةلم لثم موثره"فو ةمئرلاى هو رأراصا مارا س رفلا”مثرادقو |

 ْ مجروهفاحر هجرأ هتحردقو ةزاان مرا هلهأول تقلا مجرلا ( مجر )) ىدف

 || تعجامبرو ماضرلا نودماخض راج ىهو ماجرلاو مدرلاةدحاو مضل ان ةجرلاو موج ىهو
 مجرلا هتلعاواعتتال ىأ ىربقاوجسرتال هب دوف لغم نب هتلا دبع لاقو . م سلربقلا ىلع

 اومزاهتبصو ىف اصضلا لاقام اعفن سه امس نوكر النأو ضرالا:هربقةيو كا ذدارأ
 || لاق ريقلا كيرلا م>رلاو د م هلأ ميدعلاو ىربقاو مج .رثالنولوةي نوثد لاو اسمر ىربق

 مجرلاف بغت هزخألو « هتاسىفىزذملىذلانيانأ 2 رهز زي بعك

 || مج ل جرو اهرادخغال عرسأ نوكللولدا اةوقرغ فرب ةسشاسجرو ساجرملا ماجرلاو
 نأمجزلاو هرفاوج ضرالا فم ريم نم سرذو هرداعم هي مجرب هنئاكد يدش ىأرسكلاب

 اذا هموقنءنالفم>ارداهباومارتىأةراخ اناوجارتو ديد ثتلانمجرملا ثد دحلا هئمو

 ناتبشخناماجرلاو «اوماجرفاهلوغدبأتقع# )١( دبسللات عضوم ماجرو .مهتعلضان
 مجرتدقلاة بو عبضااراجو ملا. ةجرلاوو عقلا ام_مبلع بصني ركبلا سأر ىلع نايصنت
 نامت +ورفاعزو نا ارفعر لشممج ارغا !عمباونابجرتلا هنمورخ [ناسلبد :رمس فا ذا مالك

 عورمس ل ثمنا رتلوقت ميل ةمضاءانلا مضتنأ كلو ناجح رتلاقيو مماخموأ

 ْ زحارلا لاق . عورمسو

 اطابنالاقانارتلاك « اطاغلا هءنطغلبّنهذ « اطاطغااو قرولا ماهللاالا

 محر مولا م-ارتو هيلع تيسرتو هةر دقو هلثمةجرا او فظعتلاو ةقرلا ةج را(

 نأن م رش بهرتنالىأتوجر نفريخ تو.هر لاق ةجسرلا نمتوجرلاو: اضع مهذعب

 انضي أ محرلاو ةئئومئهو ىلا محر مسرلاو ةغلابهلاد مح صر مودم ل جرو م-رتأ]
 01 قشعالال اه هل ءرسكلام-رلاوةبارقلا

 اما



 1 « (مرا« ْ .* ( ميلا بانا

 مأداو كلادب نم مرك أو فردف 5 عفانريغىلاوعدتال تنكن اف 7

 هتمذ لاقي حدملا ضيقنمذلا ( مذ )ل هسبلءىنته رر أىأاذك ىلعوتمأذأءارغلالاقأ]|
 بندالالخو ل ةتالولاق مدالالوادكواذك لدعفا لاقي تدكسلانبالاق ميمدوهف ٠

 . لاقو مام د اهعمتو ءاسملأ هل اقةمدركب ومدن "ال ىأ مذ كمال قعملاو

 لزللا# ركن أبكر لامامذ: ه اهو.عت اك ت أب ريج ىلع
 راّرمال ىنارعالا ننادشنأو هيما

 ميمذنؤام قرط ضئاشف ٠ نت ضكرلا ل عقضتكشاوم ٠
 ةاكلافالخأ نغنالا كاذكو سدّلا بيضقنهّنذي وعذب ىذلالؤيلاو طاخلا يمذلاو

 ريماعنلا عرق ىلع ميمذلا لثم : الك اهفلخ نماهفالخالىرت ١ دس .زوأ لاق

 لاقؤ للا ضمك ن نراملا حاسم نمحي : رض ئئاضيأ يمذلا و

 لفلان زاكحامهلا موب مسا سم ىلع يذلا ىرتو 1
 هوةىفنامالاةمذلادسعوبأ لاه دقعلا لهأ ةمذلالعأو ةمرخ-ا مامذلاو وهنأ حذ دقو

 لاشبام وهدم ةدحو َىأ همذأو هراجأ ىأ هتذأو مهاندأم محد سيو مالسلاو ةالّضل اهتلع ب

 هملعّمذيامب ل أل بج رلاَءذأو نواه هبّمذأوام هومذمهتدو ىأ هتمذأف اذكو عض 532 :

 قتدخأو اهيوحلت موربالا ةعاببن عت رخأتو تيعأ ىأ موقلا باكر تتذأو هرعبدبةذأو

 اي. مهطمعأ ىلئشب مهتذم بهذ[ لاقي وةمرطاْل رتنمراع و ٌةَقز ىأ ةّمْدَمَو ةّمذ. «ةئم

 ةمدج نعي ةم ًاوأ د بعةَرَغل اعف عاضرلاة مدمن عبهذام ثيدحلا فو امامذ مواَناف

 نأ ىداا لا هذدسنعن روي اوناكهريسفتىفلوةب ”ىعذتلا ناكو ةعضرماماعذ عاشإ را
 | نوك [ىت- ىنتعضرأ ىلا قس ىنع طةسيئث ”ىأهلأس هناكفرحالا ىوسىشيرئلفالاو أب ||

 لح راعدتساوةدمجلا ف التوعو هبلعمذيام ىأريغال ختفلابةمذم لضلاو الماكهّيذأ دق :

 اعدت تكرتل اعأت يذكلاك لرثأإ ول لاقي فكنتسا ىأ مس ذتو هملع مذياع فى أس انلا ىلا

 ١ دا(مذ)ب برغم ىأ ذم ئ و هيئلارحال عدم ل_رو اًدج موفذم ىأ مذم لرو 6

 ْ هدم ذو هتمأ دو اما ذو اعذ هعذأ هتمذ هن ملوقتاماذءان_هل امدعنالل ثلا فو بسعلا ماذلاو

 الياس تزعل اودع مانقلا ىلع مويذمو صا ىلع مي ذموهف شفخنالا نع ىعتبةلك

 بمعاضا نم.

 ) (ال سف ١) ريفر اوزملا لابقم ىترعأ اذااناةراهداوةقانلا تد( مأ
 ىتلاءاشلا نم مورلا”ىومالا لاهو مأرلا لع احان فمع اننا اهم أدأو ةمارو موو ةسقاثلاو
 اذاحدقلا بعشتءأر" ىايندلا همئردتقف هفل أو أيش ”بحأ نملكوا رم نمباسُمس دل

 دشنأو هتلسأ ١ اهبو مث مارترلاءولقنغدص .« تعّدح ةراوأ نهفة ع ىلتو

 ةمؤرلاو لمرلا نكست ىهو لاك مرد اولايهاببلا ةسلاخا شيتا ءايلتلامارالا "ىممالا

 هتيواداذاان أ هتمأرأو مأتلا اذا اناسكرج رطاردبزو ونأ ئثلاهيزدليىذلاءارغلا

 ع را ذك ةجاحلا+ برك د حست عسصالا فدشي طم طمخ همترلا (ن) اليو اربي ىح

 رعاشلا لاك اماندالدسرلا تقرأ د لوشن
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 1 ثم تافثءتاوئادنامةدم أ تاموادتس ةوقو اهمةرثو تنأاهماارطنت ىأ قم وق

 |لاااو ل -ةملارصت مودلاو فعارلا يدملاو برهلا ىف هناعغما باكلا مب ؤدث مهّسعب لاف
 باول دلا ماب ولو قي فلل باصضأو نس مسا لدسنملا ةمودو مئادلا مودا
 1 وهلاإتانيمغضي دل لوقو اموكفي ثيدحلا

 ١ نقثملا بر بايسالا,نازنأو 5 هينض أو نم ”ىودلاب نفصعأو

 هيتينأت اذان هالا تمدتساو رخلتامادخلاو ةمادملاو لدنلاةمودٍبحاصردسك عب
 1 1 مدت مكسخ الا ىلضاف »* همدتساو ل سمأب لمعتالف , مهني سدق لاهو
 1: , انهعدت سمان ا هال اذ ىلع 5 ىنناو زازا ىلا ىلعىناو رخ لافو

 | ماودا ءانعت ما داه مها لا مالا عما ديار نيت دارت
 سما اللون فورظرداسملا لمعتسسنتاك افرلغالا لمعتنالو مادي دلو صوم مساامّتال

ْ 

 َ | هيشديدهلات زو ىلءمدودلاو جاطلامدةمتدرو لوغتأك كماسق ماود ىف تمدام

 ْ |مهيهد(مجد ) كذاعمح رخاذاةرعسأ !تضاحل اةد لاذ اوهو ةرهشلا نم حرت مدلا

 | أر دكا ددملا ,هدلاو ةغل عفلاب مهتمدد رةددسعولا 1 لاه للا مهتههد دقو مهمضدي نعالا
 | ٠ اموضلاهقوفتاكرحم ه ام وخدلا مهدي مهذيانكس ٠ .. لاقو .موهدلا عج او
 1 هذ ىتذم هذقرو ت تتش اذا ءامهدةقانو مهداريعبو مهدأ سرف لاقي داوسلاةمهدلاو
 'امامحد | رفلامهذاو نوجوهفدا وسلا دش اح كلذ ىلءداز ناف هنفئذلا ضانلا
 00 دمىلاعت لاف داوساى ًالماهه هائذاا عاهد اومهدأر ام

 رك اذوسقارعلاىرقتيمسو دوسأرضخ أ لكل لوقت برعلاو ”ىرلانمةرمن
 رلا ةنصسامهدلاو ةديدحخلاءارجلاو ةعدقلا٠* ا.فضهدلا 0

 ىشو ءاوهدلاريغصتءامهدملاو متءانجب سانلا“ امهدوةرجا ةداا1ن !ءارجلاءامهدلاةاشااو
 لافو مهدالاد مقال لاقيو اهمالظال كل ذب ثيعم ةيهادلا

 مان ا ةنئش ىلج رذ ىلجر « مهادالاو نصسلاب ىندعوأ
 أر سنادإلاب رع ةقان مسا ميهدلا ل_مأو ها ودملاءاسمسأ نم ميهدلا مأو ميهدلاو
 |(مد) ميهدلا نم مأشأو ميهاللا لسن ملقنأ ]يقفل بيسو يتاح هيو اوود ْ

 دعت

 أنىنلافماسق الا مكعدتلا ( مكعد )قللت لوسعأ نهد لجرو هلهس ىأ ةفهدضرأأ
 أراها كئاقأو قرالودعر هضمي ىذا امم ةعدلاديزوبأ ( ميد )ل, فافلا نشل كهدلاو

 دسلاف ميد عج اوةدعلا نم خابام هرثك ًاول.الا ثاثوأ
 . اههاصست اعاد لئاجا كورب « ةعد نمسك او لسأو تناد

 | حدعرءاشلا لاف ايعيدتءإ سلا توددقو يع دنفا# نك شيد أهي. هرتغ هيهمسش
 0 ةدئادىأ ةموعدةز اقموزوافملا يمادالاو « لي واو دا»ن اوداع اوعد نأ « ءامهساا,الدجر

0 
 ا

0 

 ”ىديزيلان نعةمدلا نمةهدم ضر أو دهبلا 1

 اعاذادسأيممأ ذ لاقيز مس جالوزم يبا ماذلا (مأنإ لن لسف])
 0 .رج نب سوأ لاه مذ موهف هيأ لثم هرقشو |

 ' ناه



 فعر__ث(يد)# هيلا“
 ليدلاو سانلا نمةعاجلا ليدلاو ءادعالا لي دلا لاقي و مد مهتّماعوأ مممالةيض ,هلاق؛أ

 ( متاد) جاردلاركذ ري دلاو بالا ناطعأو ضامملار امعأ منعنا درقلاو للا عقجتأ
 لل( مهاد ):فاقلا ىف ارك ذدةوةدُئاز ييلاوربكل ا نماهنانسأ تاك أ ىتلاةقانلا ملدا |
 | ”ىهصلا مج هب ىلطتءاود رشسكلاب مامدلا (( مد )لج مسامهادو ةلظم ىأ ةمدهل دم

 امهسنغسيلاكو مامدوهف هن ىلا ئش لكو هينيعرهاظوأأ
 مامديترصبىتسدصتقلانع « غن رفامالثميوقحبتنرق 200

 | ىلّمملامومدملا ور جمالا مومدملاو ناك مص ”ىأب هتيلطاذا مضلاب هقدأ ئ ثلا تهددقو |||
 راجل ف سي ةّمرلاوذ لاه. رقوأ ىأ مكشلاب مد دقو هريغو ريعبلا نمامصت

 مومَدمْنِنَمااقاز ىوللا صرع « رقت وهو هنعدربلا ىلخلا ىت-
 ةمامد مادو مدت ن الفا, تعد دقو ميبقلا يمدلاو لاعيطلاب ةئلطمىأ ميمدو ةمومدم رذدقو

 ةرجوئدخاءامادلاوةرعبلارسكلابةمدااو ةقب رطااةمدلاوة بعل ةمدلاو انعمد ترص ىأ
 ّمدو مه! نزو ىلءاضيأ ةممدلاو ةّمدلا كل ذكو لعاوذ ىلءماود عججلاوءاطغا رلا ل ثم عوبربلا

 ١ هتقزأ اذا ئثلا تمدد ونإغهتاورضرالا نء مدامالاو هس كح ىأد رج ع وبريلا |

 مدملاو اهبءامالةزافملا ةموعدلاو مهكلهأ ىأ مملع هناصسهقنامد..دو هتسطعطو ضرالاب |
 رعاشلال اه راركلا نم”ىوافملا |

 مده ف انما نمّرك لك ىلا © اهريصم مني وأغلاب عبرت 1

 اديو موديئشلا ماد( غدد )) ةبنالاوةنامدلا لثمةئدلا كلذكوريصقلا ةماندلا ( داب |
 لاقو ءامعسلا دبكى فس علا تموكدو هريغهمادأو ةموعدواماودو امود ١

 اذااهيراشرهللا تمد ىممدالا لاه ىضمتالابغاكىأ « ميودتو ملا ىفاهل ىرم- سعثلاو ظ
 ثردحلا فو نكسئئدلا مادو سأرلاراو دوهوراو دكأ مضلاانماود هذشأ لاقيورادفركسأ
 ئشاهب الغ تنكساذا اهتمدأ وردقلاتءرتدو نك الاوهو مئتادلاءاملاىفلاسن د ظ

 هلنيعأ « لمالا عماطلا قير موديدقو ه ( ١ )رج نبا لاق هتلابئشا!تمودوء"امألا نم ا

 ةمرلاوذ لاه“ هقيرسس الثا هنالكول, نأ عودتلاوءارفلا لاه هقودن ا رفع راعودتو

 ادعرأوهزراهف مودم اديزملا ماغللا خانت ءاشقر هنعشة 3 ىفردهياريعب فسر

 ميؤدنلا ةّمرلاوذ لح دقوءامسلا ىلا عفتريا هناريط ىف هنارود وهر هقءلةريطلام و دنو

 ظ ارونفسب ةوقب ضرالا ف |
 برها! هسفنىنءاشولوريك « . هعحار ضرالا ىف تموداذا ىتح

 بوسي مهضعب ناكوءانمسلا ىف مو دو ضرالا فىود لاقي امالاقو كلذ ”ىمدالا اركناو

 ”ىملااههمريدكلف ىهو ديدشنلاو مضااةماودلا تقةسشاءتملوقي و ضرالا قت ودنا |
 ' ردقلات مد مهلوق نم ةءاودإ! تدجساسمنا لوي هريسغورو دن ىأ ضرالا ىلع موت دف طخ ْ

 لسه ماودتااو تأ دعو تنكسدق هناك انهن ارو د ةعرمم نما منال ءامملاءا-مئاماغ تنكساذا |
 0 1 لءللا تعن فرج الاد شنأو يودتلا|

 اهتامواد_:مقيترطلاك « اهمتانؤلأ وف ىساونلا نتج « اهتادئادح نكلعينون |

| 
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 مالدإو م (لانلا لطفا » عمقا
 1 ا ما همس همس

 نيد ة نهاد امصالص ه نيصتشكا لمّ امح 0 م

 رعاشلا لاه ماهرذا رلاقامرو ةغلءاهلا ارسكف ,رعم ”ىبيرأذ مه 3 هلا ا

 2 ىانتاعاهتاثكفزالا «٠ ماهردىتئامىدنءتأو

 لاقو ميهارد مادردلا عجبومهاردمهردلا عجو ا
 تفراصلاداقثلا ميهاردلا قن 3 ةرحاه لكى ىدطا اهادب ىئت | :

 خالقلا لاقو ريكلا نماطتس ا مامهرذا ردابقي رضوا زمردنو كو

 أ  امرهأو امره هرديو » امأب تح مأسأال تمسقأ و | مسقم ناغب ىجالتلاانأ
 ٍ هيلع مسا لع ئذلا ميسدتورسكل انئشلا مسدعتم لوق:فورعممسدلا 0 سال[
 لأ ةطمو مسد باتو لاجرلا نسم« ىندلا ةعمدلاو .غلاسي لو اهلب ضرالاارطملا مسذاضيأ لاقي دا
 5 ا كانوفر طا ودذالا بّةسيامرسكلا ماسالا« مسدبايئفاجمذدأ + ١( ) كافوأ ْ

 ًوهوداذسلا ماسنلاو اةفنتهسداندرأاذاد» لاهو اهسدمضلاب همم دأ هدمسد هنم لوقت[ ْ

 ْ بئذلادلو هنا لاّقثوغل !ىبال تاقو *بدلادلو مسدلاواهودغوةروراةلا سأر هيد سبام | ||

 ٍ 00 و تان مسيدلاو بدلا داوالاوهام لاق ةباكلا نم
 0 اوهواهلع تاكتا١ذاتعذادقو تملادام.ع ةماعدلاو اعدئشلا تعد“. معلا ْ

 ا .امهف ني-طنم اتناكت اذ ةركبلا ايش ناتماعدلاو ةماعدلا دمسلا ئهسوهئم تاعئفا | 0

 لاهو نعمالو ةوقهنن كلا ذا نالغب معدالو » هماعالاع زعزاعزب تعزن « لاقوناه ورز ا

 0 مهما يكرو ىفةيراج 5 معد يملك كل ىبمءدال أ

 ْ |رحلا مهيد مغد دعم نير ازين ةعبب و نب دسأ نب "هلي دج نب"ى عدو :ليمق”ىعدو أ

 داج ىلب 7 ل قلاش نسمغدا اومهيشغك ؟مهغندأو رسكلاباضيأ مهن دو )أ

 : ْ ,ةنسءاجد ىأا الاو حري دم اعال !هيمست ىذلاوهو هدسجرب' اسنوالافا اًكداوبلا ىلا برضد 1

 | ةمغدلاف غلي لو أ غلو بئذلا نالو د بثذاال فكما ىفو ءا. غدةاشلاو "جمالا نعمغدلا |

 22 ماع طبخت نمل الكماذ هبرضي عئاجوهو خولولابمهتااسع رفمغدبائذلاّال4ةمزالالا ١

 | ماعدا هتموعيفف هتلخ دآ اذا ماجللا سرفلا تمندأو دوسالالاحرلا نم ممضلا ناس دلاو | ![

 أ |مشه هتطابىلا فئالارسكمغدللاو هلعتفا ىلع ه-:غداو فرات مندأ لا ةءفورملا |

 | لاجرلا نمولدالا «( لد )». هنانسأرسسكعأ باقلا ىلع قمدل_ُثمماف مقد (تدرلا
 نم ليجرليدلاول_رةسشك ةمالدوبأو. ام اماهل داراجلاو لجرلا ٌمالدادقو دوسالازمجلاو
 ' امهسصيديزو أدشنأو ةيهادلا ليدلاو سانلا | ١

 ازوضايصقتانطرتسم ٠ اريكنيعرا ارامعأ تعنأ ١
 اريفزلاو ليدااوولدلاو ٠ 5 اريفةذعوءاقنعن طمع أ

 أ نيكرعرانلاف نينرك داد1 اريك نيبعرو اهطسو ىف ةشئانلا ىه ملوصنلار ابعأو ءاود اهاكوإ]|

 ١ ةرتدع لوقىف ميكا رواهبلا بخل ا
 ٌ ليدل ضانح نع رف اروز.ا ٠ .تصصأةنيضرسدلا»ا عتب رش | ٠

 ديتتس دبي همام تس  ددحس هدم سس مسسسم سمسم همس همك حلا

 ا
 ا

 لاي
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 ١ لجل ماكي نأوهو نظل ثمة فيما حاملا نم انو ملاذر نمد حف

 ' 00 بوس لك الا نم عوناضيأو هواريكتن حم هن اك

 ْ ةفحطاةلي داو ةكمزيب عضو مسا تخرب 0 ابوه لاقرو ه مدخلا حتت ةرتئعأ

 | ضؤملا لدعشي دحلا ىو تابننلان نءهةبطرلا ةضغلا ةماخلا )ع وخ لح رمسا ماخخلتاو |

 رعاشاا لاه اذكهةىمواذكهة ىف عب رلااهلاق عزرا كمةمالتالخا ْ

 ا هذ د2 تأينأب خذ « عرف ةماخ ل ثم نامنا ٠ ١

 ا ردنو ةردب لهم ميخو تا هخ عه اؤرصشلا نادمع نمببزعلا همشين" تيبةهحلا م ْ

 يأهمجو خار ذو خرف ل ثم مام عهلجاو «دضنم مشل[ االاق لذ « كافو ةمبلنا لذ ميلتاو ١

 ميذعو «انهخ ث دع نمةاشلا قالظنا ناكو 8# ناو ماع ىأ ناك ييخو ةميلشاك هلغح ْ

 مسسآ رينو ةلغفل ن رم د اوال ةعبطل او ةدصسلا رسكسلاب يلنأو هي هدمت برت اذكن اك |

 ةتعاوتبس ىل ةءوخ طعس عيتغ رت ينير كار نه غل لبجألا

 بلعثددنأو اهتعفرذاامخ ىلذجزأ

 اهمخأىنوأرنأا1 فروج و اولواف ىنمىناسلابةرقؤاؤأو '

 ا زازا لاه نمضتوهو هرم ئئلاءاملا ادت( عاد :( لارا رتسف

 ||| مالا همءاذتو اهللق ىأ ةقانلالعفلا مأدئاضأ لاسقيو هاما دتذاح وملا الط تحت ْ

 : : -”ىدوألاهوفالا لاق ءالعف ىقكءرصلا ءامأدلاو مالا مح

 سودسلا نولك انول هنود نتم . رغشتمءامأ كلك ل مللاو 0 1

 أ ناهد لجرلائهش ةيوديدشلا عقدلا محلا محد )ل هنمعد لئسهتعفر ى تاه تماذو |

 ا[ ( مدخد )) نيمسلا مد الاؤوهو نأ سجدلا ٍباقرضلان امسحزلا ( مسد ]) انتخدوأ
 | انامردوامردوامر درمسكتلان مره ريو نر تيرا 0 لجرمسا مشخد | ْ

 ٍ ىمدنا ناك و يق ني ةانم ديز نبك لامن ”هلظنح نكالام نب مزاد ىعف هنو اظلناتنراهاذا|

 اهامت .ءاش لام ابق ناكو ةطد رع ىئنث ارحانهل لاق ةلانجتق موقق هان أهانأ تأكل ذوارخم|

 ْ نأ عكلاف مرذلاو انه دتيداذاةناذلاتمردديزوتأ لاقو 'اهلقث نم ءابهت<تمرديؤهو |

 لافو ءامردةأرملاوريسكلا ان مرددقو مزدأ بهكو مح هنوكمأل ىّتح محلل هيزاوب ١

 امزدأاعكوةادتخااهئاس *»* امرصتن أ ةمشخ كير تماق ء 1

 رسكلان لح رلانانسأ ثعردو نارالاءامرذلاو ضحلانةتننءامردلاو .مزدا[هةذانضو |

 هل ا / 0 ربات ماع ىذلا يتقارعأا نء مردالاو ةقدتمةنمل ىأةمرد عردو مردأو دو تناك ىأ |

 بردا يف وو || مدردلاو اهريغ 'اطواهغضاور تيهذاذ 'عاذتنج الا لإ ناتيوؤلر ليت ود

 : رغاشلا لاق ةريصقلاةأرملا ةسارردلاو ةنسملاةق ١

 هل اهدسوالو سانلاةاستذم « ةلقدما "”ردال ضنا ند 5

 ا
 م ١ ل



 هام ه(هانا لسن عم

 ٍ || نيوججامأو اسالتش ا ءانا الكوخ نللتصا ورعونأو رشكلاىلا 1 زدالزح اذا نك انبلا |
 1 | لدلا بناجوضلاب مصالاو ة اوم :ونصلل ادي تلا ذاضل اسك مصقتاو نيف هيف نيثك الإ
 أ تضخ عقود ةيغو قااوجو أح رخ نمءاعولا بناج ىف عقواذا عاشملل لاق: ةعيوازو | ْ

 || | زاقثالا هيلع تمضام نيعلا ماضخأو هتمحابو هبناح "لكم صخو سوما

 (مع) لد نم ءلك أذا ةهتفدج مصتخم فينس او قع اومداختو موقلا مصتخ
 أ ملا, ةمدعلتاو مذلا عدم لكألاوه”ىفمضالا لاق اهضخنم_هضخأ 0
 | فاس يضمن أ لكمظعم ةفضخلا نا لاقيو عارذلا طلغتشم يملا ديدشتو |

 ْ ول ”مظالاو "مضاعف لاغو يثكلا عفباأ شعار ءانعارتكلا
 نوح ءاملابزطت ةطلح ةميسخللاو ليالا نمّنسملا ىدعسلاةزجو بأ لوقىف |

 ساما م-منأ تونز 'هلذسقلا ىلع بلغ دقو متن بورع ئزينعلا مسا متين زو ىلع مذخو أ

 اسال مخ ف .ءاعسالا نود اعفالاةننبأن م هلال غضماوهو اوهو منذ ةرثكنل كلذي ظ
 .انيقيناكلابانالظالو ٠ بهضخانكسامهلالاالو) لاو

 7 اذنه ىزديال ارلا ف مرض مل 06 ريش مشي ىفءانرك ذام ىلعذ اش وهو |
 |بدنلا عرض لجرو فلا ل ثم مالسالاو ةيلها1 ارد ىذلارعاشلا اضيأ عرضاغلاو ىنأ
 أر يسكلانمرضاناو ةضوف ىأ ةمرضغ أ ماو هن ذآ فرط عطق م ةمرتض هقانو" عد ىأ

 .[ركلاا ننصو ىف عرضا ”ىندصالارككأو ءاممازيثكلاوهو مرضا ار صلبه شمةم ايا
 ْ يرض دما يدك جاادملا ريرج لاق .مواضلما عماو ضخ عساوريسك ىث +

 ا

 | ةالمفا وذّرفتف مالسالا لأى او رخ معلا نمام وقت كاذو مأثلابم وق ةمراضللاو

 | ماكأ نمو ة ماسالا مهن ةفوكلانمهنم -ماقأنعوةرواسالا مهفةرصبلاب مهتم افأأ ندب رعلا)

 موف نيا منملقأ نمو ةجارشلا مهفةريزدساب مهنم ماهأ نمو ةمراضللامهفمأشلابمسهنمأ
 || نيا لاق يذلا داو ظباعلالائممريضلتاو ةقما ردا مهف لصوملاب مهنم ماقأ نمو اناا

 | مطللا ( مطخ > ).ديزوبأ» هرك دوق ادسغل اركذيلو "يضم مرضخ مويبطم م لح 4 ديردأ

 ١ ا كب مطتخاه دح او فوذالا مطاخملاو هفوهفنأ مّدةَمَدباد لكن مو هراسة مرت اِط لكن م

 ةءوط# ةقانود_ةعززيدعبلاتءطشو مامزلا مالمو فنالالد وطم طخأ لحروءاطلا

 2 قدارطو طووطخ هسفتزام اذارنسلا اضيأ م طخلاو ةراكللدداد ةمطخ قولو

 || لبللا نعر ةمطللاو وأ نب كلام نب هقا دعوت مهوراضنالا مةمطتو رعاسش ميال |

 ل لانرلللا «(.خ) سأرلا هبل دنغي ىذل ارمسكسلاب ”ىمطااو |

 'تنكلا لاه .باصالا مال_لالاو ةقدانصملاةملاماو ىطلا سا | 1
 ا لشالا توهوافاشك « .اهمالخأ ب رطارشتبلا ذا

 يرق سدفرتسمل رعي جت مرعمل (مخإل نسا لط .(ريش)
 || ندسلاوه هءلع ىث أاوريخم رقاد لربط لو زيطوأ اوش 00 اذارسكلاب |

 أ ماهخالا وهتسكاذاثنبلا كلذ كو اهاسقنو اهذسك ىأ اهم رانا نخأ وهلم 5 ورضال |

 | مدامو ةمامقلاة + (نولتاو ثن دنا قوهود لاو ”نغلاّن م .”قئاكأ مونثبقوةلئم
 ل 2 ب2 2 '

 كه 12
 َن
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 3 | بهاذلا نوللاريغتملا يأ مشنرخماو هسفن ريكا ملنعتملا مشئرخملاءارفلا( مثيخالا
 ميا رخوفنالاموطرخللا (مطرخ) ورع أ نعم-ءللاورصشلا

 |نامضغلامطنرحلاو « افقرقازاةعاموطرخءانهص ه« رعاشلا لاك رجلا عوطرخلاو
 أ نام رطرخلا امها لاقي جرزللا نتفوعوحير ا

 د ةميدملابو ةمزخةدسحاولا لالا هلال نم ذي رشي رصتلامزملا
 ْ رح ارلا لاك لجر مسام رشأو رك ذل ةيحلا م زخالاوأ دمار فما لايق

 م أنآ ىالر ءشلااذ_هّنأ“ كلا نب قربنا دا سعو ؟لام# مزخأ نم اهفرعأ ةنشنش|

 ْ | نيب ل رتوتاخ مزخأ هل لاقي نبا هل ناكحصو هد دحو أى ط متاحة جوهو -فاطلا ْ

 لام. ومدأفم هد ىلءعد_-!و نأكمىفامولا »او روف

 مزخ أن ماهفرعأ ةنشنش 5 مدلاىنواتمر "ىذا

 أ | مامزلا اهفدثي هفنأ اةرتو ىف لع :رعس نم قل ىهوةمازليريعبلا تنزشو اهاعناك هناك |

 ١ يهب كلذلودب .وةدماهف ونأ تارتو تال ةموزخشاهاكرطلاو مو رم بوقثم لكل لانو |

 0 نطق دنس اي ناوعو لسملاتمزاتزو هتسلت دوعلاىفدا ردا تمزتنو مور

 ”ىلذهلا لاه لن ده ةغلب ةرق رقما ا ةموزللاو دحاو ناك« يف امشتلت ىتح هرغسغ قب رطىفا

 1 ْ بذصحاصمو تاموزخ لسهأ * برو قرع ىلا بست بستن ا 1

 | وهو سدر نم "وب أ موزخو م رطقاارمشنو ىنازمللا عبدو هلاقو . بلا ًىريخ ىازلناوأ

 ْ 1 دس أى: نمرعاش مزاخ ىف قل نب رشد ونا نب ىؤا نب نه كس نب: ره نب ةطقب نب موز

 ٍ لايخلا يشامخو همو ثدخ تريسك ى أ اهشخ هةمشخ دقو فنالا ىصقأ م وشيملا( متعتإلا
 أذ مشخ !لحرو طءاغفت فتأ هك ىذل الدجل كل ذكو فنالا ظدغ مضلان ماشخ ل خرو اهفونأ |

 مشخو ركسلادي دشلا ناركسلاة دقشمنيثلا مهب مدذهاو فتاالا ىرتعيءادوهو مشل ١

 | ىهسام روهظفلن مهد اوال < يعصالا لاقت ريب انرلاوريدلا م ريشللا ( م ريشخ ريغت محللا|
 أ اهتمذضي تا راجل عرمشللاو هرّونالا مرشكلاربد ماودك لاو: امرمشخ ريبايزلا ثنن |

 اكوتسيا ندرس دوخي( مدعو تامل لااا لعرمسا مرشحو "صانا |

 | نامه ل وقمف هعمدجو هع همن نم برعلا ن هورد_دملصالاىهنئالُث نو وملاو عجبايفأ]

 |ةنضوتسلت ا سأل اوامانصخو ةفضاةخهتدصاخو (ىصخ عججباو مضت اضيأ ميضفشاو عوصغنو |
 أل مهو مهذخ انةزعأرق هنمو ذا وهو مضلاهل اةيالورسكلام همدخنأ هتمصقنانالف تعضاخو ||

 0 قرح هيف نكي ل اذا ماعلا ىلاةري هنم لفي ناف هتلعفف هتلع فك |وق نم ناكأمتال نومصخي

 هنوف هنرجافو مضل اي هلعأ هداعف هتملاع لوقت 7 هل 2 نءق اللا ورح نمأأ]
 1 | تدشخو تمد و تعبو تدحو لثمل تعا ا نم ناك امامأو قادطلاخ رح لحال جفاايمرفلأ | ا

 |هتيضاز لوقت مضلا ىلا ةرتاهناقواولا تاو ذالارسكلا ىلا ري كلذ عجب تف تيعسو | 1

 | هدعزتف هدعزانلاةدالاذهثوكم شلك ىف سالو هفوخ أه تففن ىذواشو هوضرأ هوضرف

 اد داصعاتلا يلقيف نومصتةعدررب نوه خت مهو أرق نمامأو هتيلغيهنعاونغتسما مهنال |

 ل نال نينك الا عابةجاالءامللارمسكمو لقت ال نم مسهنمو .. ءانحلا | ىلا هتك لوو اياد

 ا
 ١

 مكس سب

 5 حا الل
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 هوانا ةقاخو تسلا ذا تدتاقو يئاودلا عهباو ىنععم.-اكماناخناو ماتسحلاو اهكفو |
 | هي تتح ىذل ا نيام ماتو مالسلاو ةالسصلا مولع ءاسنال امتاخ راسو هيلعدتنا ىلصدسمتوأ

 ١ أ ىشعالا لوقو كسملاةئار هنود امرخآّن ال ءرخآى أ كل مهم اّمْخ ىلاعت هوقو

 | ضوبقس عمن طبقو ىضومذم عب ضخ ل ثمة موت ةنبطا لع ىأ « مخاط د اهزربأو أ

 ىذعالا لاق ُنخ ًاروثو فنالا ضرع رهلا ملا 0 (

 أ ”ىدعملا ةغباتلا لات اهطرغمراصلوعملا مخ دقو. » افخأ تملا عفسأ واطرهظ ىلعأ
 الالص يلام ارشخ أ[ تفداصو « :ةهلافمامخهلواعمت در ا

 | يطل لنج را مهلاب مراثللا (غخ) لجو مسا ةفيخو ةضيرعة محل عنو أأ] ٍْإ

 ”ىدعنب ميثهلندثكنأو ةدسعأل]

 متاحوقاو مودا ىنادعلوقن « هلحردشاذا بادهب تاو

 مراثفلاةانهلا كل:نعتصاذا «٠ امدّفمالاذ ىلءىذع هنكلو
 مهلاقيو نملا نمرامتأن ب مئخوهو"للسقوبأ مخ «(منغ) ”ىلجملا مراثملانيورعو |

 ناك امالغ م دانا دحاو مداحلاو ةمدخ همدع همدخ «(مدخ نولاناوراصو دعم نمأأ
 لعتلا ةحرسممل ادد رمعيلا غسر ىف ثيري_ةمدخلاوام داخءاطعأ ىأ همدخ أ وةيراجدأ |أ]

 دقو مادخ عهياو ةضفلا او بهنذلا همف بكري 1 وبس ن مناك اعرهنال ةمدخ لالخ ىعم هب يو

 عطومتمدفهاو مفغاو مكمجي قرف أ مكتمد+< "ضف .دللاقو ةمدخ موَعلا ةَقلح ىء" .:ئ

 ' اال الشاور دع يرق لتر ارهتتدح او لحرب ناك نافرعاشالا وذ هيدي نود |

 ْ هيلجر غاسر ايري دس فظولا ن عىل. <جنلا انسي رصين أ مدخلا قاسلا٠ 0 ||

 |نكل!نمةعبان هلمودذ# لح رو مثلاو مد لأ ةرثك هيداربنومو دم ىأ نومد- أ 0
ٍ | 
 ءاف ءام دخن ا"حرالا بعت « رعاشلا لوقو ءالخل !لثما مت ةظوأ ريتال "امد | ١
عطقتلا مدطتلاو هما ىلا ذنسمنخ م( مذخ )ل نقلوا تضم االعو دير ١

 مدخناو

 لرو عيرسى أ مذخ سرفو عطاشأ !فسلا ز
 01 قشتزتعلا"امذهخاو ءاطعلا دنع ممسىأ مد

 اهل هيل اعتو موذخ ميلظو ريسلا ىفةعرسل اكير جناب دخلاو ةئونسريغ نيفاضر ءاهنذأ ا

 )١([ سيقلا سما لوقف 'ارعشلانملجر ماذخن باو «٠ .مودخفزأ هريطبع نمأأ]
 ٍ يب ا .٠ مادخ نيا كيا ئ

 |قيررطلانعل.لدلامرخامو تءطقامو تذةئام ىأ أش هنم تم .رخامو هن اثأ اذ ارتكاب

 ا | عددا غال هفنأ ف رطوأ هفنأ ةرتو تعطق ىذا اوعو مرك عا نيب مرخ ؟لخرو.لد- ءاماكأ ا

 ْ |كلذومرخأوهفواتني ملاذاف قشنا ىأه.ةثمرخادقو نذالا بوةثملااضدأ مرخالاو

 ئ يس هريسع فرط ف تكلا مرخأو دم رفا هنم عسضوملا

 | مسا تفلاب مرتو حرا تاذىأ مرام تاذنيعو حافلا ءاوفأ ىشو مراا عيبا

 : 0 اا مهلصأ ساو مهعطتقا ىأ مهمَرتور خف مهمرتخاو لبر

 ١ | مطااءنامرلناو ةجالالاو جساننلا نانمصأ ماهو ةسمؤيلن اني ذنادىأ مرتو هنسضغأ

 : || ناسنالاةنأ ةمروللاو قورخا مفةرض#مرولناو نامرماننالذءاجلا ةيبذكلا

 (يمخخر
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 | ىنالاورك |
 | نجاودلااهنا ةتاعلادئءو ثيأتللال سب نمدعاو هنا ىلع هتلخداماءاهلاثالا]|

 انرتو ةحرتّرح قاستعد 0 ةءاجالاقوشلا اذه حاهامو 1

 ةغبانلا لوقىف”ىئومدالا لأفو ةبرئاتهدةماجلاوأأ]

 دفلادراوعارش ماهىلا .. ترطنذا"ىملاةاتفمكك مكحاو

 اهلوقىلاىرتالأ اطقىلاترطن ةماعلا ءاهرز هذه
 هيسواطقلا#مت # هيدق هفصنو: 5 همدماجولا 3 هما مالا ثا .

 دشنأو اذبأ ماستوساا فن رفتستىتاانحاودلاو ىومالا لاقو
 فئلالا فذ هنا لاقيو ءايفلالا بلقو يلف ذف ماهملا ديرب ه جملا قوو نمةكمانطاوق
 عجيو تينظتاولاهمءابامهدأ بلقف فيعضتل ا همزلف نامملا عجاف دو دمملا ف ذحي اك
 اراطفاعتو ةرفقاماهم رعاشلا لاق دحاوال ماج اولاهاعرو ئامنو تاماهسو ماجسةساجملا |
 ش دوعلان ارح لاهو |
 ْ اماجوعدتة كح, أةماس « ىئائتاادعبايصلا ىنركذو ْ
 | ريط نم برضوهو ”ىبثحول !ماسملا وهف ماعلا امأو ةمنيملا تاماجلا هحاوادّدثم ماهلاو |

 فاي ىذلاوه ماعلاو”ىريل اوه ماجلالوةي"ىا كلا ناكو"ىمدالا لوقاذهوءارصتلا |
 ةماحللا فيكلاقي ةصاخلا ةمالاو حتا ذة ضرأو لبالا حمض ب ماهلاو .توسبلا |||

 |نآرقلا فروسمح لآوارامخ تناك اذا ةّماحلباو هاء رقأ ىأ لجرلا ةماسءالؤهو ةّماعلاو |
 هناكن الفل 1كلركوهاماءارغلا لاق نآرقلا حاسي دم ل اهنعهننا ىذظردوعسم نبا لاق

 | ترمكلالا محيلااهكرولاببسنأ
 ترعمو "قت انماهلؤأت ه ةبامح لآ ىف مكسلات دو ' |

 نارقلا فروس ميماوخلاةديسعوبألاقو برعلامالك نم سدلف ميماوحلا ةماعلا لوةاممأو |
 م>تاو ذب عمجت نأ ىوالاو لاه « تعبسدق ىتلا يماوملابو 5 دشنأو سايقلا ريغ ىلعأ

 ّتالدوس بئاصممتانل-اوءارضيلا زا جملا ع١ لبر مسساءاحلا عتق: ناجسو |

 رعاشلا لاق ةقئاطلا لاقيو عاما نامذنكلا ( مذنح )ل ةرضخ مهدنعد اولا

 انماطو تباطموكلا نامذت اذا ٠ ادعلا بن ةملانوراوزلاناو

 عيبطقلا مول اورادىأاناموحوامو> موحي ئثلا لوح هريغورئاطلا ماع «(مح) أ

 أ عضومناموملاو هريغو لمرلاوءاملا نمكلذكو همظعم لاَتَملا ةمؤحو لبالا نم مظضلا |

 شجوروت فكي دبل لاق ا

 لاقملا,ثدوحف.سلالطنك « ادرننامولاىرتقبىضأو 7

 "”ىتاح دعو "يتاح مالغل اقينادو_لاوبأوهو مالسسلا هملعحون بدأ ماحو ْ

 هللا عخوةغلابءالد 3ث حذو موتخموهفاقخيئشلا تقخ .( مخ هاا سسمف) ظ

 ءاتلارمكيمتافناو متايلناو هتصتتفا ضرقنئىشلا تقتخلاو هرخآت غلب نآرغلا تق وزمذخ|
 000 شبت راربسااسسللال



 ماا ش موقلا هينّمي ه زجارلا لاق اهنمبيذأامرطساو ةةدحاولا بوذلا دعبد_ءالاإل]

 هاجإو (٠ ةباياقإم <14

 ١ | طراد بارت ائاغي ل مولاملاو مغلارا ملا راغسم ثونلاو يملا نال لاو 0

 نم قدامحلا »0 -( هموقاح عطقىأ همقل- و قا1لاموةلحلا (مناح) هيأ |

 | ثيدحلافو ىضرملاوءالءالا اهب ىفثشتس رانا نيعلا لاو اهنذأىأة لالا تءحو |

 | هريعب فصل د رعاشلا لاف ةليضات دست ى أ هج تدعو ةحلاك لاسعلا

 ها كلتلا هيلع ىددول كلت ٠ هلاحترات مج دق ىتآرالف
 | ءاملاتمجو هلع ىأريستلا لاتراتمونلا ةيلاق هاحتراتا ع ىئهيءارفلا لاو

 أوهنرق ىأعحأو ئثلاجحو رّدق ىءءاضإأ حو كلذ عج ىف مذلانع تأ هتيم ىأ

 هسأو اتراعراصىأءاملا يحاضيأ لاقي ودمه نراصادا فار ةزهب تين مو

 ا 000 ”ىمدالا لاهان د ىأ انج ورخ أو همضأ ىأ سأ

 ىأعسأو مالا نس أ"ىاسكلالاقو مج فرعي لور دقو وفءاسح أ -[تاقاذاو حلا

 دبل تركتلا يا دشنأو هّتقو ناخ:

 اهماج تلا نم ادقنأ .٠ دذن مل نا تقي أو نهدوذتل

 لجرلاء-و اهم“ اهلساو سخان ىورب رب تعب ا وريهز لوق ىف" ارفلا لاهو ءايلابهبو رم اكو لاق

 | ل 211 زاع نوال تمار داودلا نموهو مو#ةووذ"لجو فيادلا أو نبا نم

 |لكراص تلصالاو هاذه هب تاةغااذا تدمدتسا دقو هلّم ةممجلاو احلا ءاملا ميجلاو

 [ىأء املا نمانلا وح أ لاقيو ميجلاب هتلسغاذا الف تمم أو ناك ءام”ىأبامامكسا لاتغا
 || فسي لاو ف رع ىأ مصتسا دقو قرعلا ميلا او يلا: مى أي ىذلارطملا مي حلاو اونذسأ

 ارطمأو حار نانرغ:ىلوح ه هئاع نضال هنااكو اسرف
 ا هيف نحسن ريغصل أم ةوولا 0 بالاو ظدشلا ميل اوم سعال مست هل كا امل 9 يرق لجو |

 | اذاهسأرمجوهشي رعلطى أخ رغلا محو قالطلا دعب ئشب اهعتم ىأ هنأ سهامجو ءامملا
 [أديدشلا ل معفلاب ههسو توضس لس رلا تهحو قاحلادعبّدوسا

 محأتيكو كو بأ هلعج هنادتس هللا «-هأو مهلا نيب تح لبر لوقت دوسالا عحالاو داوسلا

 ةعأف م ًااةيكتوكيو ىدماةيكسرغلا نوكي نانول ةتمكلا فو "ىمدانال اه ةملا نيب

 0 ةدحاولاراثلا نم قرت_>اام لكو معفلاو دامرلا مهلاو ملا تهكلارفاوحوادولج لدخللا

 نامعنلا سرف مسامومحأاو فاغلا اظاذا هنوص وهو مستو سرفلا محو ةمجا|

 ءاجلاو ناش الا اًكيأ مومحلاو « مومدلا سرافو ناعنتلاو ه ( ؟) د_للاهرذتملا نبا

 ْ [ذخ لاقي لاملاتا رك ضو ماجا ةدحاو ةهج اون عمملاو ناسثالا هل اسءالعف ىلع

 | نامذي دقو لريغيههلامىأ ريغ -الو ”مسهلام لاقي .راهمارككألب الا عام ىف فلا

 د ماهلاو هتيلاط ىأ تماس ىومألا تمقها لثم تمقحاو 9000 م لابراشبأ

 ًأرةقاماشب قا رفلا ةو همظعماضي أولا ةحوداو سا! مضلان ةججلاو توملار دقرسكلا»
 | يهناهمسررتملا ساتر قا زتلارذق ف انناز ماا ةجس مكبواسني تاع لاشي ”يبكالا ىذقو

 | نمقاوطالاتاو ذبرعلادنع ماجلاو لقمان :ذ دقر ضوعءاسولاو ريم ا ةةةاع
 م يشل د يبي ل ريس جبسم
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 ء(لح)» « ( ىملاب اله 1 2

 نال ىبالاوتلاننايعتستيررتلا ايجات اي مس ةئادلا تنك هلت لول ١

 5 رهز لاه رول الع بعشلا يه

 ا'مالاو فلا تاتي تكاد .٠ اهرباوداب وكتم لمحل دئاقلا ,

 3-ةلاتاكس- ةموككاىكو رو ءابلا فذغ قبالا تاهو دقلا تاك تمكحأ ذقديرب | 1

 هدي ىلعتدخ اذا هتمكح أو هيفا تيك اًضيألاةيواعج نتغنما ىلعاقيالاو

 ايضغأنأ مكلعفاغأق ا :ه ىداهن داومكسلا ةات نأ ريرج لاق

 | تاعج اذا هتمكحا يأ لاقو دارأ امه تعتماذا |.ركس لجرلاتمكحو :

 قءعاوك انو 9 احلاىلا اومكحدحاو كلذ ىف <ىلع اهلا اق هد

 انكلا ىلا ةصاخلا ةمحسصامخماو | ا

 20100 ةمكحلا ىلا بوسنملا ب رجلا بسلا وه ةفرطر عش ىف ىذلا فاككلاا | ا
 اوراتخاف شكل اولتتلاباورتشواومكس دو دخلا باتعأ نم موق هذ نيمكتلا هنأ 1

 | فلاي ل- هنم لوقت مئانلا اريام مضلا للا 0 لتقلا عم مالسسالا ىلعتاابنلا |
 لاف اضيأ هتلحو ا ذكن تاج لوقت دوتحاوأ ْ

 مولحلاهلامخّندعنال ٠ اهنودةدمفر ونيو اهتملف-.

 لاهو ملحلا فاكت لت و مضلابلجرلا لح هم لوقت ةاالا رسكتايولاوأ ا
 املحت ىبح ملخا عيطةستنلو 3 مهذو قيتساو نيندالان لت ْ

 هيف عقيو لمعلا ف باهالا هسفي نأ كب رضلاللاو بفباا |

 لاهو كباب الايس وقت ا 1

 ميذالا لس دقوةغباذك و "ىلعىلا باكل او كنف 0

 هنلاو 9 مالا لاقتينلا نين ترضاضدأ ةلخاو ناتلحامهو ىد_كاسأرةلخلاو ا

 سوأ لاه زتكسحاو نم-ىأ بضلاو ”ىصلا لو ةعيلاو | ا

 ملا هناذرجةنسيلا «_ مهن درطغاسعلاولم مخول |[
 لموهو ميظعلادارقلا ةلخناو و ميلح لكب الصأ ىفتئللا نم للاقو نيعسىأ يلسرنعيو أ
 ظفااذه لة سالاانهدلحو ىلعالااةاملا دل ىف عقتةدو داضيأ ةللساو لح اهعمسو لعل |

 َتاملحو ميدالا لو دلحلا نيعت هئم لاا قبقر عضوملا كل ذ لزب ل غد دا ذاف ”ىمصالا | ! '

 ىنعالا لوقف و ْ
 ملحم برش ناببش ئرانعتم « ةيطفموينيعلاةادغ نمو : 1

 رهثلا اذه تعركل ضتاسههشيو انءعاظفمددسل لات ريحني نمَدخأي | 1

 موهكمرقوماهتختامح « ل جلخ عراوكب صع 0
 ليخلا لاهم  (نولح «ةلعج امنلحت ل جرلات حو : ل 5

 لسمللا اوهديتسا و ىهنلا ىذيملا « تهت : ىحلمخارود صاودرو 1 ْ

 مالدلا ىمضالا لاه هم نطب نمذخؤي ىدحلا ماليلخاو ماب مه رعي ىذا اوعاطأ لوب | ا

 و حام 07

 ةلسم مويديلولا نيدلاخولتق لج ةماسلا مكسحمو يك
 ّ مفعم كهل او هلنالا مكحالمهل اوقو نيمكلا مأ هه راكم ال ةمكحملاْن وست راوخلاو |
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 | ةغباتلا لاقت اهقرافي مالا داكب ال يناوحلا نيلي قهاوش لاب
 ْ ماتقلا مزنه يرتئلر تاكد. ٠ ىهسح لاب القاع ميصأف

 |ضرالا نم كنس ىلا ارفك ارفك اسهنممورلا كين هنعمل ولا ءىتثيدسيفو |||
 ىنعمهتمشحأو لجرلا تيشح ديزوبأ (منح) ماذج ىهسح لاه كينلاذلا ذامو لق أ

 هتتضغا هتوشحأو هتاخأ .دهشح ىلإ ارءالا نبا هيسضغتو هدوم كلا ساس أو دو | ١

 أ 3 لكألا موشح يضنلا» ىلطب ٠ .بدبخ ىبأ ص رقّنالرمعل دشنأو |
 [بضغلا رعب هانا ةمشقما "ىممصالا لاهو اشبأبضغلاوءاكسالاوهو ةعشأسا لاو |

 | ىأ نالف يمشي امل ل ذنالاق هنأ برعلاءاصعف ضعبنع ىو ءارمكسالا يالا

١ 
١ 
 ا

 تيمكلا لاق ىنمجهنمتمشتداو هتمشتحاو مهشغيإأ :

 ىتاثتحا هنمت لقو اعبضو سانلا نيعأ في رشلاتيأرو

 | قنوبضغي منال كلذب ومس بضغي نمو همدخ لجرلا مشو مشن ىأ م يسش لسد
 ذولا قبس أ يمصح ( محل تحاصباودلا تمن رشعلا لاف ْ

 مصعتملا داصخلان ا دمع لدم 0 ىنامتثد-أاضاس و ىل_,ةمن الاه ٍز

 [| لوك مريصدلاو مرصحمو مرصح لضلا قدضلا جرا لاسةيءتنكسلا نبا ) رمح ) ْ

 1[ الةيرتسوجراعهتح دعو( عرتح لاهوت ةشعأ هدوق محو بل
 : د 1 ا لا (مطح) هنمالكفبارعالافلاخو |[

 1 "ىوهطااقرخناوذ لاق .بدجوةنسىأ ةمطح مهتباصأوريسكتلا |
 قرولاّت سي ىت-دوعلا سرا « اكرواثل تح ةمهط-اذا انا

 | مدتاذا سرا لا ةيو هسفن قرسكمتملا مظحلاو هتعقد ىهو هتمعط لثمل.سنلا ةمظو |
 1 ًااملمح فلان لا هتمطعو تنسأ ى أر سكس ا(ةبادلاتهدطح لاقيو مطح هع لوطا
 الأ رثكلا ةمطح لحراضيأ لاقي قلثام مط< اهنال ران :11*(شأ نمتيل«ذنزو ىلع ةمطالساو

1 : 

 ١ لثما فو ضعبي اهشدي مشي ةيسششا مال ةحرلا ليلق ناك اذااضب أ ةهطحو مطخ لجو لكالا [| 1

 .[|| لبالا نم ةركعللل اقيو ه مظطحق او -: لالا اهفلدق * ( ؟ )زرجارلا لاهو : ةمطشلاءاعرلا يش
 00000 فاو خ اتا *لكوطتتا_ تال ة مسطح 0

 ماها هنا لاقيريطلا نم برض محلا ( مقح + سدمما نمرمسسك.-ةام ماطاساو م ءتحاا 8

 / | مكحلاو هيلع ماكو هلمكحو ىضقىأ مكح مهنن مكح كا وقر دهم م كيلا م

 أ مكحدتو دومالا نةآملا ميك او ةمكلا بح اصو ماعلا ميك او معلا نييك كيا
 | تاوننير لا لاف امكعراص ىأ ف اكلا ضد |
 1 مهن تاوانتاأاذا ٠ اديد راغب كضمغب ضغأو ْ

 1 ةغأنلا لوقا ذكو لاه امتدح نوك:نأتاواساذا ىأ ىبمصالا لاق |
 | ١ دقلادراو عارشماح ىلا ه ترطتاذا"ىملاةاتف مكك مكحاو

 ش || قزيهتبفلثلا فو مال كير هلا مككاو (كتراصعأ مكس سافاوثلا تيك ًٌو
 .(] كنحا طا اسمابللا ةنكعو ب ندل'نم” جون أاضيأكحو مكحلا |
 ا م ل حمم م سو هر سس سس و مس و



 الو ذم هلئمرأ لفاعدو 3 امرعم ةهراهلنا ناقءنبااولدق |

 ا نكي عمي ل هوردات « امرحم لاب ىرسك اولق رخالاهو | 1

 | نهال الفخ ناك امدشع مرح هالة رمعلاو يللا مزسأو نصره نب رب ورباهايأ هيوربش لق دن رب

 ٠ ارفض لافو ىدعمب رهتلاواضبأ ما رحالاو ءاشنلاو ديصلاكلق
 ا مع له لسا الؤ ىرشذلا هتفاف * هرهظ" لح تمرح د قدر 1

 ةرقتلا ةمربااو فرامملا اوهاه_منعهقا'ىضر سامع الاه مورحلاو لثا- بلل ىلاعثهلوقو

 ارهخدزاموقلا ماغولا (جع) امريسحو“ اطنمامدأل 32« لاهو مريج عمباو

 دشدنأو ريثكلاددعلا مقرا ءار تفلالاه

 مهعم نموا(يف برعم نع ه١ مكرم دعب توقأر ادلا
 لاعتو  تءةجاو ضعب ىنءاهضدب نإ رافاتددراذا توف رحاف لبالا ترسو

 همن رعد ىذةأن وكم 0 همعتخار هلاك اح َنياع ظ

 ديسللا# دوم نيرا نسزخاو دخان تيزح( إل

 - موزح نب تغفتراوؤل "الاف هت انف ىلا نهطَن'اكف

  مزئساو مزاح وهف ةمازس مضأاب لح رلامز دقو ةقئلا مد أو هسه لد رلا طيض مرا وأ

 لوقىف ةمزحو هرمغو بطخلا نم ةمزحلاو ليحي هطسو دم اذا كل ذو بيلتىأ ىنةعمزختو |

 دواجمواوق هنمو فورعمهبادلا ما ضو سرف مسا“ هب رقم ىهو همس تددعأ «رعاشلا

 مارح هئمو هه موزحلا اههتققاأو» )1( ديما لاق ةيادلا تمره نم لوةنيسطلا مازمللا

 لاقي ردسا ىف ص هغلككيرصتلابمزهلاو اهمار نزح هءلع ىرحام ديادلا مزحمو هدهمىف”ىبصلا د
 مضهالا فال وهو مزتسأ سرف لاب ٠ مهلا ةضاضي أ مزطاو أم: نزح مز رسكلاب مزح هذمأ|
 نادعم وأ لاق هلي زودع زحامهو ةيلعت نب ورع ”هلهان نم نام راونامعزحلاو |

 ناطقلا عمالو نيب اسال « الداد نئازلاوا ازلساءاح 2 "يلهابلا |
 ناكراارخا ف وعى و * تقام ٍ

 نزح مالا ذهل هلثم يزاعاو ما 5 هيلع شيام ويدل توام ْ

 0 والاب + نصل دال ا

 ءاذغلائس | "يسال لاقيو شالا ةبهذمو قرعلل ةمسحت هناف موصلاب مكملعرخ[ث يد فو أ ١

 لاقي موس موسحلا لاسةيو ةمداتتم ىأامو بح مانأ ةدئاممو ىل عت هل اوةىفلدقو موسغأ
 اشيأ ف رسلا ماسح عطاقلا فيسلا ماسملاو و اهلهأنعريملا مسحت اهمال ولا ىلامالا |

 ءلذهلا لوقو هيبرضإ ىذلا هفراط

 ادشخ ايو ردم اما بح 5 بءوهص هةهرأن غالولو

 007 )5 )لاهو. عذوم عطوم مدا أن مسح هفرط ىأ ف .سا ماس ىوريو دل! ريدال ل

 !هلزنتاهع وو ال ةظلغي دالي طرأ مس ١ ميكلاب ىمس>و هعراوتلافاننر ةنم مح افع |

 اهيذو موءلاىلا ةرقيلاءذ فه هئم تقف يعد ناقوطل ءام نم شن هامرخ لاقي مادد 1



 46 اال مل » #0 ا
 ته سل ا

 ماوس لجد» لمحو ةمرح جرا ةمرسو هتيم مّرَع دو .انهعضوءارلا عشية مر هادأ|
 اودوةدءقلاوذ ىهواضنأ م رحةعرأر وهشلا ع نمو لذةو ل اذق ىل_ مرح عمملاو مرن ىأ
 ١ أ نامح الا لاتقلا هيف "ل ككسستال برعلا تناكودرف دحاوو درست ث الث ب جرو مّرماو 4 ها
 0و تدع ىطو مح
 ةصاخمهءامد لكست ب رعلا تناكف نيلحملاءامدالار وهام ذه ىف لاسْتشلامكي كءلعانمّرح
 ا 6 رزق ىلعم رحو ئرفو ريسكلاب مرطا كاذكو لالخ اة ض مار 1او روهشلا هذه
 |[ةعاسلاموكردت يذلا ثي دخلا فو ة ةلغلارسسكلا»ةمرب للاو بحاو هانعم ”ناكلا لاهو
 | ىلاترتسنملا لجرلا *ىرخلاو نامر كسا اي أ ةمرطاو ءاسلس انوي سو ةمرهلام_ملع ثعس
 ١ *ل_-وزع هللا مرح دكمو مزمل ىلا يت ءاهساشب | بمز لاو :ة_مرح ىننالاو مرهلا
 | دي ايرصأ٠ ةمرطاو نامزو نءز هريطتو مارهللا نوكي دق مرهاو ةثيدملاو نك نامر 1و
 ٌْ ًاةاشلاتم .رهسال اشي عاضيلا ةوهشوهو حامنا |ىفءانلعاو ىف ةونلا ىف ةعيشلاكءاشلا فاسشدأ
 | لاثمىتارسو مارح امشو مرج ة اش ىحو لسففلا تهتش مااذاةصاخ فلاطلا تاو ذ نمىثنأ لكو
 | اذا ةءلكلاو ةيب'ذلا تمرصتسا ىومالالاهو نام رح لما رك ذا لءةول هن "اك ىلادعو لاع
 وذوه لابقيو مارخلام حلاو لعق ال هقانمع مهلوةكلمفأالهفا ما رجمهاوقو لسفلا تدار 1
 هكا ب نأ ناب ما ىلعمري تلا هفواخم لمالا مراحتو اهحاكهل لح لا ذ اا نم مرهم

 حير اعرولا مانع ا حج رم نوما للا مراحم بلمثدشتأو

 اروهشلالوأمزرغاد ةمرحتو ةمرغ تدع اواهكم تالف تامر © ىلا لاةد”ىبعسالا
 اا ىشعالالافو دعب نيلي مل مرش طوسو هتعابد" قل ىأ مع دلجاشيأ لاقيو

 | ذضميرحلاو دي زل أن نءدءباهتضاير مسن :ل ىأ ةمّرحةقانو هامّرخا عبطقلاو ىنكرذ اع

 | تناكو مرح بوث يرملاو اهقوقحواهقذا م نماهلوحاما هريغورتلا ميرو . ىلداصتلا
 | لاهو فازوطا |ىف مهي ديأ نعب ةور طم مهب ام اينودا رءفوطت برعلا

 ْ : 2 رح نيفن د اذا ىدي نيب فا . هن اكمملعى مان نك

 [ئنلام رحو هنأ عومطم لكن نءتافامةعر ساو لدجر مم ا!سيشلا صارعش ىف ىذلا مب رحو
 | هقرسلاشمامرج همز عئذلا ةءرحو امرح ضئاهلسا ىلعةالصلا تمرح لاّةي ةمرح مضلاب ٌْ

 | ةأيمافصيلافو هاناوعتماذااضيأ هموحأو انامرحو ةعرحو ةمرحنو ءارلا رسسكي اهترسس
 ّْ انيرخ ارشعمف مكنال ه اهموق تمرحأ اهتشينو

 ريهز لاف نامرولااضدأءارلارمسكي مرطاو
 : مرخالو ىلام ب:اعال لوةب ٠ ”لشسم مو لملخ ءانأ ناو

 .٠ انأن الوب لاق هناك دي وبسم عيدبتللا عمل ءازشطبا باوجوهو لوي عفرامناوأ

 ةىأ امر مرد رسكللادلجرلا موحدي نوبأ هامل اراعذ ا ىلع ئيقوكلا دعو لل |
 أ!ثمرح ىف ةغلذأ رلا قع زلال تم راضي لاشي والذم ”قاكلاوةنركاذا ان أ همم رحاوأ

 مرو "لحم نم ناذلاب كو « ريهز لاه ثكلتتال درس ىف ل داذا ل جرلا مرحأ و أ ا
 أىا ارلا لاه مارح ارهشلا فل دى مرسأو :هشمكلذ”ل مال نموها لك نمفأ |

 0-ما ندم دعس جسم بيسو كح بسب مص دس يسع وسمح بس جب مدح تمص مجسم

 اول
1 

 د
 ما
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 ال ٠ (مرح)و . 0 ه(م !باإ و
 ومع ص ديجي

 أ

 1 ةمأ لاه موتملا عب اوءاضقلا او رمألا ماكحا ع محلا( محا) (ءاك' سف 2
 | موةحلاواناملاك فكي ٠ ةبرتنأو نوط لدايع ا

 ٍ سقرملا لاق دوسالا بارغل !متاملاو ىضاقلا متاحلاو تبجو أنىشلا هدلغتقححو

 ا متاحو قاو ىلعو دغأ 2 ال تاكو تو دغدتاو

 متاهوقاو مولا ىنادع وقد ْ هلحرذدشاذا بانه تسلو رخآلاقؤ

 ِْ . ةغبانلا لات قارفلاب مهدنع جب هنال

 | دوسالاب ارغلا ب اعن لاو ادغانلخ رح راولا معز

 | رعاشلا لاق حرسشتلا نب دعس نب هلا دمع نب تاع و هو دول! ىف لما هن برضن "ىئاطلا متاحو |

 متاحءامل اءداجامهدوُح ىلع © امتاح مولا ىفتأولةلاس ىلع |
 | لاب اهو "ىئاطلامتاحو « رعاشلا لاهو هدوج ىف ءاهلا نم لدنلا ىلع هضةخانماو ْ

 نوالافذ- نيتكاسلا» اهثلال نونلاةرسك ل ديل عجو نيونتلا كرئامئاوفرصني مساوهو أ

 وهو َمََوْذو» لاقي ةشاشهلا ّمحتلاو ماعطلا نم ةدئاملا ىلع قبام ةءامطاو ةرورضلا |

 ؛ءارجلا ة كالا ةقعاو تا ا حي ) مصلا”ضغ ا
 تااطاذافاءلعلا ةفثلا طسو ىف ةريئادا ارمسكلانةمرثنلا ( منح ) ةفح ل ارا تممساجبوأأ]

 ا لاقو رطب لج ليقالالقأ
 0 نتا ىءوم تم لفط ة هلق 0 نباغنباةمرثساغاك

 ٌ هم دقو مجالا لعفمهطاو ولن ىأ مد 2 هم راسل لاقيهدمحئثلا مح (,عالا

 | نبا مالانمتمصتح ادقو هتروراف ةمبتناو مهيفاو ةماخلا مسالاو موج وهف همي

 د رممعبل ا مطخ ىف لء عى رسسكلان ماخغاو هصمامىأ هّمأ ىدث”ىبسلا مام لاقي تنكسلا |

 | ىفو ار جا ثلذو ماج فوعتاجاذاهسجأرعبلا تم هسلوق وع

 هتمعلاقي 01111 نس جوا اور تغار قداس

 ا ةيرادطولا" بك أف هيكل ئمدداوثلا ندمو»و تكفى مضت يشلا نعأ

 الني غنالفردص مدح او تيهلارانلا تمدتح ا( مدح إل مولا عئاوءارلاةدرؤلا| ا

 هن رس تدنشا مدا! مدتساو امماهتلا توص كي رملاب رانلاةمدحور لا ديدش م دتحم موبوأ

 ماا تسمح( ماخ دوا_صل اًدض ىو ىلغلا جد رسةمد-ردقءارفلا د دأ اود ىت>| 1

 ؛ لابي هتمدس دقو هم ثتعرمس أد لكو فيفحلا ىشملامذملاو ميذح فو هتعطقام دس أ '

 ا ةأرااةمدخاو مدح اه تق اذاو لسرتق تنذ اا هذع هق) ىشرر م لاق هثءارق ىف مسح

 هموملاديدشلفاهترؤي و مد اريغتنعلا عب درخلااذا ٠ لاهوت ةريصلا

 ظ | لجر م- امدح ( مدح .ماطق لأ لها ةنامادنا ةّرمْن ظغنب عوز نب ةعذحو :

 0 ا الأ 000 او نيفراتلا نتشرف ل

 را ”الذكو هك ماس هما رتتادس ىلا ةمرط دوليا كسلا
 يسوم

 6 حامص أ 00



 *٠ ( موج« ء( ميلا لصف) كر

 | |[ أ ةلوكملا عاد قطعأ لاقي ءالتمالادعب هسأرالعاموغو ههابشأو قيقدلاىفالامضلابمادج
 بهذاذااماهبو اهب سرفلا جب لاقي ةحارلا لاي ماحجاو ءاطعافهبسأريإ منام طحاذا

 "مسلم ىل_ءبكربنأ كلرتاذاسرفلا -و معو صيبا رضلالرتاذاكلذكو هؤامعا

 قارفلا أ لاقيورضحواند ىأ مالا أو نيمولوأ اموب كل -فةمججا لاقيو مجود لعاف
 «ىودالادثنأو ناحاذا

 اجانب ارفاااماذنكينا « اجالالازغلا كلذ اس
 أجل جرو قفارملاءاعبذأ سماودأ فرش :الّرجأ ناينيو ناحوان دىأاموجب نالفمو دقو

 | سوأ لاق برلس ايف هعم خرال

 5 ريكشت فورعملافوحامرلا نم ه متو اجار عم موانو

 ظ جريغ مهل ليخ كنت ةأكلا عارشل مهعدت ىتم
 | مبا ةنياسهل نرتالءاهجتاشو ءا ارلابامىف ءانر حج دقوسانلا ةءاجريفغلا ءاسلاو

 | مجد قالا ىلعهبىوقالووللا نمئذب يلق مهحسال ىفا لاتيو جج ىأرثبل او سرفلا ساو

 | ةمجخجاو غامدلا لعل قشملاسأ ًأرلا ملظنع مضلاب ةمدجب او ةمالك نيس لا ذا محشو ل_جرلا
 | حادقالا لمعت ناكئال كاذب ىعسةد_بعوبأ لاق عضوم مجاسملاريدو 0

 | جاو ةوطبن يئن ىلا دبسنت نأ ت ينغتسا"ى اوس هس

 اهلاصن هتفن ؟ىنحءاعهدو 3 دي سكب مكتبا

 | تملكأ ذا هنموجقو لجرلا تمم هنم لوقت هجولا حلك أ هجولا موجب لجد .2)

 دعوت أدشنأو ههحو ىف

 هلماوع هن ل ىظءا داني 3 اننافورع َمأانمموجت الف

 رسءايناكاذا ةموهج مضلا مهجدقو هيءادال ىلقل نأ أكءا دانب سدا هنأ دارأ ”ىفاسيشلا لا
 ةمهلسلاو هركيابلبقتسن ىأ «امووذما مهجن ةدلبو ه لاقو زجاعى أ موهج لجرو هحولا

 لاقوءارذلا نءةمهجو ةمهج لاق, ليللاربخ ام لوأ مضلاب

 نعل كد دلاو ةموهعك ه اهتركان انءامهصد وهقو
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 لاجحرلا نم مضوذلا ( مدمج عضوم مج و هيفءامالىذلا باصسأا فلان ماعلا

 سرطغتلاو مظءتلاكح مذهمتلاو دسالامضه+لاو هجولا ية دينا ةساهلا رشا

 ”يسايللاب قحاموهو هدابع "ل جوزعمتلاامببذعي قار انلاءاعأ نم موج ) مم

 ةسكروب َر رع ”ىسرافوه لابو ثدنأ انلاو ةفر ء«ءلل ك ردخالو هنمثلاة لاف راادبدبشت

 ! ورع ضااشن مادونمو ديذر نع سنول هاوررعشلا ةدءباكأ ءاهلاو ميلا رنسكم مانهج

 | هنفلاقو هتعبات مسا اوه لاقي ىدعالا نساني ناكو ةسياعث نب سدق نب دعس ىت نم نطق
 ْ . مذملا نيجهللاعدج مانهج * هلا اوءدوالدم ىلءاخ توعد ىدغالا

 ءبيسسس دلل

 لع



 ال1 ءممجإ و 7 «(يلا بان« :

 ”حاضيأ مثجوهردص هريبغبلا مشو لقى أن يشلا تفو ميلا مضي هعشج ىلع نالذ قلأو ظ

 ٌْ لاقي ناكو ح رزخلانب محو هوراسمنالا نم

 بلغت نم "ىح مجو فقل نب مش خو هو ف. ث ىف مشجو ه مدج نعت علا لسنا ا '

 | محلا (مج]) نزاوهنب ركب نيةيواعم نب مدجوهو نزاوه ىف مشجو مقازالا مهو |||
 لاق لوك أكل ذفوهو ملل ا ىلا مرقاذ ا اضيأ مجوام هج .ريسكلاب مج لاقي عمطا اكيردلاب |

 دم ملا ذااضيأ ل بالا تمعجو معللا ىلااو عج ىأ « مجم لكنالهذلامجذا ٠ حاملا ]||

 اذالجرلا مجو كال ذ ىلا امرق ب الكلاءورخو ماظعلا ضف كل ذىلا مرقة فاهاضعالو ضو ؛

 لجرلا مشعملا ( مشعج ل مج ركذلللاقيالو ةنملاقوذلانمءامعماو ماعطلاهتشيرلا |
 ىأالجئثلات اجا( لج حصفأ هرفنيشلاو ميد تفءارغلا لاق ةَدشعمظ.لغلارمصقلا |

 هناي ئثلاتذخأو معللا نماهماظع ىلءام تذخ أ اذااء]جا_علج روزا ت اجو هتعطق

 ةاشلاةلجو عج اهلى أ كير ارروزملا ةاجءذ_هو عجأ هتذسخأ اذا ماللا ةنكاس

 ءاداطار تكلا, مالملاو نااجامهو هز ىذلالدلاو مئتاوقالوو الب اهتخولسمأ]]
 ىشعالا لاه

 اروالاداقلاا همجرقأ « مالكاكابهناءتسمهاوس ٠
 لاقو اوريكتشالاةبواوعتجاامامذلجنام .وةلالجا لاي (مج) |

 نابقبأثيدح ىف ىذلا مضلابةمهلجلا ((مهاج) «او.ذلجااذامهيعجب رشن |
 ىداولا تاج دارأ د_بعوبأ لاق نيتمءولملاة را نذأتىتس ىلن ذاتندكحام |||

 لص ااهلوالاتءاحامو ثيدحلا . اذ_هىفالا ةمهلياب عمسأ لو لاق ناتوالسا فوربمملاو :

 ىناعت لاقربثكتفا او رثك اذاهريسغو لالا ع( لجر مسا مضلاب ةمولجو

 ردكلاق ركسبلا"ام نم عقجاام داو نيلؤالا"لواملا نم كلم عجو اجاح لا ان ومحو ١

 ' "ىلذهلا
 افوطءاسدقربادملا ضامخلا « . همىف فص تنطخفلا !ٍ

 مضلانموجلاو»املا ةريثكلارثبلاموهنباو ماسهللا عما هؤامهبف عقبك ىذلا ناكملاةهباو أ
 لاقو اهفامقتساامدعب مقجاو رالا قراكح اذاام وج يحءاملا جلاس ردضلا|[

 ىرح .ءاجىرجه_ :مبيه ذالك ىذلا سارفالا نم خلان موهلباو هأم وجحالدلا يتعاهدي زيا

 ّْ باو نيرمعلا لاهرخآ |
 احارسامتّرغ ضانب لا م ىنافذلاةهلئاث دشلا مويس 3

 ىأ ةوظعةجبو ةيظعةجىفءاج لاقيو ودعلا ىناهبنذ عسفرتا نأ ىنعي يناثلا 'هلئاش هلوقأ
 ىهد سأرلا رعش ع -ةجم مضلاب ةهلباو ه تدطعأ ىلا سن حجو ه لاهةيدلا نول سب ةسعاجف ْ

 ا الجر اهي ترء-ولو ساءقريغ ىلع نونلاب”ىنا جس ةهلا لي وطلا لجرلإ لاتيو ةرفولا نمرثك أ
 هع ار ىلع اموهو كي رتلان موو هما و هماحو كلوكلاماخو ”ىمح تاقهملا تءسنمم ا أ

 00 0 0 3 1 . ةالاص 8 3 اهىدزعءا هاا لاق ماج لمكلا اذاناح ةختم ا وناكملا هفافط قوف

 لة:الولاهريغال عفا سرفلا مادو مضلاناةمق دل وكما ماجبو هؤلمىًرسكلابءامحدقتلا |



 ه(مالجاإلو١ ٠ (ماا لل ميل

 انناوؤئشي تقذح تمرح لاكن موق سدلو لاه كنت المجال نولوقي مهارتالأ سدقاا
 : هلوقب( )١ رعاشلمهلع سا أ[ ه

 : اويضغب نأ اهدعيةرازخ تمرج «. ةئعط ةندمعانأ تعطدقلو 1
 لاكاوبضغتنأةنعطلا مهتمرجي أةيوصنمةرازفو لاق بضغلا اهل قح هنئاكةرازفاوعفرف |||

 مهل اوقنماضدأت حو اويضغي نأ ةرازف ةنءطا !تق أى أب ضغل ا مهنلع تح أ ةدسع وبأ

 مروتو هس رقلقلا ةموثرجو لاصالا ةسوئردلا .( مرج ), اق ىأاذكناعغالمرحال أ
 طينةح ارا لاةيوةريزلامدعلا نمعوقةداردلا مج رج ) عقجااذامتترجاوئثلا |

 لثمماعطلااف ةمدر_لا ( مدرج ) نكسو ضيقت هراجو ف ىشحولامسرجتو مأنشلا ||
 ماج مث 9 ماسريلا ماسلا «(م) مالكلارثك أ اذامدرحو ةيدرجلا |]
 هّركمةرحورظنلادحأ ىأ شرب لدم مشرجو لاازهلاو ضرملا دعب لمدنا ىأ ىنعع ب _كرحبو ْ

 نيلا نم ىج مهرج (معزب لوك الا مذاركساو مروا (منع) ههجوأ]ا
 29 ةمذض ىأةمهارج ةقانو م>ارج لج ءارفلا» مالسلا لعل .هعءازاهصأ مهو ||
 تمزج لوةنءانبلا ف نوكسلاكبارعالافوهو فرجا مزس نمو. هتعطقئشلا تمرح |||

 لاعتو .هلثم ميزيتلاو ا مت"الءاذاةيرقلاتمزحو مزجتلاف فزملا ||

 ْ هيلو أةقرطأ تمت « ىتبرقوي تمزح ا ْ
 مرتجت ااه. فاظل لاك « لافو. هترزحو هتصرخاذاهدمرحو. لذنلا تمزح دنعوأ |[

 4 لاقو. اوزعىث مولا مزبو ةدحاولاةاك الا ةمزملاو اعبجيىازلاوءا ارلابكقرب
 ا انسابأ ةداعريصلا ناكو: 5 مزح ألو تضم ىكحاو ا

 ءامح ىف ل-خ ديئت مزح او كومالا لاه هلفرحال مزج لقو ام اذهانطخ ىعست ب رعلاو ||
 نم ةقر_فلاو لبالانمةءرسدلارمسكلاءةمز+لاو. ةجردلاكهمأرتفاسداو هب_خا ةقانلا |||
 ”ىمصالا لاقوي ناثلتاونامسملا كاذكود للا سلا ديزوب[ لات .( مسج )) نأشلا ||
 هللا ماض ناسنالا ماجة عاج ولاه صخشلا نالاو د سلا نا وسما و مديل ٍ

 ماسلاو مضاانمانسجو ميسو هذ مظعىأئىبثلا مسج دقو نايو ذو تن ذل_تناعسملا أ
 امه وسج تدصق كن: اكهنرتخاىأ موقل نيب نمانالف تموت ةدسعوبأ ميسج عرسك أ
 || تمستو «فهر عرس نمهتمست «دشنأو هضتتو هتيآت دق ىأ هبت الوقت ||
 ٌْ زحارلا لاه اهديرتاهوهف تذخأاذاضرالا ||
 مدصتلا بقع ىفا عسل . ». مهتم ”ىطمللءاصع بلص  .ه. .مظشداح تاوصأ نءندلي |
 هوسجو ءوسجأ تيكرىأ الا تمست تيكسلا نبا مسالا نم مستو رطل سبلئأ 1

 ,لاق منخالا مسجالاوهءطعأ تبكر ىل ليجلاو لمرلاتم_2كلذكو لاكه_هظعمىأأ|
 لفطلان ب اعأ]ا

 امسجالا ةؤرذلا انلَنْأيِ م. سهاع نم "ىلا لعدقل:
 || ىلع هتفاكت اذا هم شعكو ا هشج رم دكلارعالا توشج ( مجال مأشلابةيرقمساجمأ]|

 ماج ىلاف يدم اههع» 'لافو: هأنا هيفاكاذا هتيشحأو ام. مالا هج مدبحمو ةقشم



 ؟دكر__ة(س»ا__ ايلا“
 | لاه عاطقنالا ماذختالاو رفو قجلثمىذج عملاو هامذ بأ ميصأف ىرخأ هلتفنكي
 | موذجمووف ميلا مضي لجرلامذج دقو ءادماذحلاو ءامذ هه اهلبح ىمسأو ه ةغباذلا
 ْ ةعمنم مهنأر يضم باسن معز ىمعسج لابد لزنت نعلا نم ”هليسق ماذجو ”مذ#ج أ لاتبالو
 مهبسنب نعل ىلامهلاةئارك ذي تيمكلا لاق

 لصالاو ئاعدللاهارفنكلو « لتقالو تو مريغاماذيءاعن .

 ةحمذج مهبلا ب سدقلا دبع نم لبق ةيدجو دص+لادعب قبام عرزلا نم ةماذخإتاو
 ىئبفلوةيمهضءيّنأ هءوث أن م ىتذحو هيوبس لاف دسأ ةعذجىلا كا كو كرر متل

 نع عالقالا ماذجالاو عرسأ ىأريسؤفريعبلامذجأو ةّدومنل عطقلا عسب رسىأ ةماذجم

 دايز عي لالاقئنلا
 1 00 ٠ . . م ها

 نب . ذأ تراشا اذا تحدالسبلا "يعيق قزحو
 دزالا نم سودنب مهف نبل امنب ةعذ_توهو ءايزلا باص ةريدسا نإ م شربالا ةعدجو

 5 ل مجمل

 ى.|١ < .[لأ زل !مرماو ىنعج مرتجاو مرجأو مرجهسنم لوقت هلثمةع راساو بنذللا مرا ( مرج )
 تبع | قامفدح آب رعلا نمنانطبمرجو دورصلا ف الخدالبلا نمموراو بّوعم”ىسراق

 لاقو برعلانم موق مراجوْ يو ئطىفرخ الاونابز نب مرجوهو ةعاضق
 موقو مراجوهف همرصىأ همرتجاو لذعلا مر دقو عسطقلا مرااو ناهد_.عتىراخلاو
 هسنم تموج دقو هنززب ىأةاشلا فوص تمرحو مارخلاو مارحلا نمزاذهو مارح مرح

 ]|| نبا ءاكح توصل !مرحلاو نوال امرحلاودسلا ريسكلا,مرحلاو تاج لثمهنمتذخأ اذا
 توصلا ىأ مرحلا ىناص نالفم-هلوةب ةةاهلاتءاو أ دق متاح وب لاهو هريغو تيكسلا

 سقلاو يما لاق نومرصي ىأل ذنلا نومرثحنيذلا موقلاةمرطاو أطخوهو قلحاوأ

 برتيةنكو أ لخخ ةمرك « ةمّع قون ةبك اطنابنواع :
 شارح ولأ لاقو مهمساكى أ هلهأ ةع رحنالذو بسك ىأم روع م رخو

 اييلص تعمجام ماظعل ىرت « قدس أر ىف ضهان ةعرج
 مضاانةمارللاو مكن سكياللاقيو مكس محال ىأ موقن انسمكتمر حالو ىلاعتهلوقو

 ىونلامبرججاو جتفلبمارحاورعوبأ حو مورصالارقلاي راو مرجاذارقلا نمطقتسام
 ماهكو عيصشو حامل ث ءلاعفو ليعف بايىف تيكسلاانبا» ,ركذ سب اسلارقلااضي ا امهو لاق

 ماركو مي رتل شم ميج عجو عفرمسكلاب مارك اامأَو عيمصو مالا حاصصو لجو لاججو يوكو
 ةّهانىأ ةمّرخ ةنسو مرح لوحوَّنا الا لبالاهلذناو مارحالا ماظعىأم رح” لاشيو

 اهسنأدهعدعب مْرَك نمد «دسل لوقو بهذ لالا مّرهتَو تضقنا ىأنونسلات مرو

 ٠ رعاشلالاهت هلعفأ ل امنذ ىّدا ىأ نلف ”ىلع مّرَدتو لمكتىأ
 مْرَغ لعابنذ دالثاو 9 هب تر فظ نا بنذلا "ىلع دعت

 تراكو كلذ ىلع ترخن ةلانالودبال ةلزنج ل صالا ف تناك ةلكىهءارغا لاق مرجالمهاوقو
 ندعان مي باج امماللابهسنع باس كا ذل ذاق ةلزنع تراصو مسقلا نعم ىلا تاو ىتح

 هد ا م دك م 1 تن ا
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 الاول دأاسبرو ىنارلاو بتول ل لدي ف طع فرح متو تلا دم يم مرلاو مهند ادا[

 لاما اتلا ]|

 ٠ درة ملام“ رسمامةنم فلا سرغلا "معا سدر ةثلاانع ةلزغجدصتلاو غو لاح يم مد :؛

 حارا لاف ناسنالا |||

 َ ١ و 0 ا رار را دا[

 ْ ا هذا لاك لانو لبسزلا نافعا زول 11ج ا

 ةالقلا نا مح لدم ديركبأ# ءاج لابو دسم سدلو صاخشوهو هب ة.عكلاةم ةبلانى ىعي :

 رظنلا "ىلا ةسح ا هرسجت همن.هب محو ةسجاج نيعلاو صخ اشلاكم ينبع تف ل#جرلا -<و ٍ

 ( مج )نينبعل ا ميظعلا جافا ( منع نييشملا رفتنملااريعبلا م دما «( منع ) ظ

 ه(مذح)« ء(ملا لن و 0
 سس مس

 |نمةضيقلا مضل اةثلاو .تمكسلا نبا نع ءرما لثمباذ ىأنالف م لوب ناو هلع لاثنا
 م-ييقاسأ شاق ”مئلافت كلا نبا لاف امرالواسع كلوامو غرالو مث هلام مهاوقو شيشحلا

 ىقينعبال تلق تمت تنسخ ه يب مثلا ىلعّرم أ دفاو

 [ئئلاذخ اذا ىذا! مانملاو هتنبأف دنع ناكا ذا كلذو امهم مظعلا تم تيكسسلا نبا

 ةموثف.سلا ةعسقا لاقيو فورعمموئلا )» 95 ل

 تنك وثب مو جي ضرالإ بار اننانج منج ) ( راسن )

 بطتشاح وشو رعا تحت 8 بكرا ىلعا ومحتاكلا اذا

 قاطو ىنامحءاملاو رم .٠ انايةناوابإ وقأىلا رفد و

 اهل ةينلانامتيك مانس ا لا كابول

0 
 اناني هلاونيااولاعىلاعت ةلوق نم يحج ىهفةاو يم ىف ةيظعران لكو كداللسا 7 اما
 أ نيعلا ةمحطاو ه محاج توملاو ه ىشعالا لاق رخاديدشلاناكملا مح الاو يا ىف هوقلأفأ

 ددشو رعج ةغلب

 بئاذملاىذح اءرولق 0 0 ضاعمأ ىلع ىباةمحانأ

 ءانمعمرتفناسنالا بدصيءاد ماخلاو ءامخ ةأرملاواهتعس عمنيعلاةرسج ديد لاول

 مر لجرو قاخلاءوسو ق.ذلا ةمرخا (مرجإب م أ لثم هذع فنك ثلا نعمأو

 ةمدخلاو مدلبأ عيجاولاجرلان مبسشلا كيرصلا ةمدقل (مدجإل رسما

 لاو تفي دقو ئشلا ازا كان مذحلا «(مدجإب ةئيدرلا :اثلااضيأ
 طوسلا ىب مل وهريسعو ارازسلاو مةعامةلا ةمزااو 5 ””مذج علان نمتضضعو

 لاهو ةمدي-
 مذدحلاوباةءالابرونسلات هش ه اعءرذاو_فاامادان موش

 وهو مذحج ا راصامذر يكتصا,لحرلا مدجو ميدو هذه هطقام دج ئذلا تمدسو
 )١(' سلتملا لاك مذج أ وهو هللا ل همسذ مث نآرقلا ل3 نم ثيدخسا ىفو دما عوامذلا

1 

ْ 



 51 « (معز» م«( ميلا بان

 ١ بلاغ” ئ وانت بع نب ةلص نب مين وهو منع هللا ىذر قيدصا اركب ىفأ طهر شرق مند أ

 ِْ دبع تو مردالاوئب مهو شورق نماضنأ رهف نب بلاغزب متو سينما نب كللاسنب رهقنبأ | ا ٍْ

 ْ نينا مو ةباكع نب بدلع نب سق نب متو رضمإرب سايل نب ةيضعاط نبدأ نب ةانم | 1

 : جدران ىف اضأ تالا م و ةضياضأ تزللا م و ةبضان مقو ركلات ا

 ٌْ سدقلاعك رض لوقإمتاو راب ماو ةيلعث ني تالا يتمهوراتالا نما ا

 ' اهاح لاةاثلارسكلاةمتلاو ىط نم ة بلع نب موني مهف # مال ِطلا ميباصم متون | 1

 | ماني ل-جرلا مانا هنم لوقت اهلهإل ةبهتلا شي دا فو 0 لجرلا|
 : ةئطحلال اه لهتف اوهو هتمث م داذا امام ٍ

 1 اهارقامانونمضينكلو م رش الل ةراج مامن : /

 || حضوم مب مساءا و ةالفلاءامتلاو |

 | ألا رطملامثأ () هتدسسف ا هزرخ تت لاقي شن 1( 4( لسنا

 || طوةسكلي رصتلاب مرثلا 142 تمغ أئامإنأ“ ايسلا تمت لاقي مادوراكسصاذا|

 مرثف هيف يلعب ريضا ذا مرث حن ايانأ هّتسرثو مرثأو هذ ريسكلااد ل جرا رت هنم لوقت ةيةبتنلا

 :؛ لإ مهلا مترللا ( ترن )عتيج ىأ ناجسدقا مزثاو تزامنت تزئاضيأ لاش

 ظ لاقو مدأو أ ماعط نمءانالا ف لضفام |
 ا مترالاو يح ضيلابممعاريضو 3 1نةلان سقن اعط" ”نببحال ظ

 ||| نونلاديزوأم اورد ينتبعأى أن الذ ضرأ نت م-هيثتو 2000 006 |

 اد ىراسفاابهل لاي س» اذا "ضر للا ىفنوككس» ترن عفلاب ماغثلا م

 َ هسفن بطاخع رعاشلالاه ةياقئةدساولا تشل يضيطا ا

 ٍ سلخما ماخنلاك ك سأر نابفأ 5 امدعب دملولا أ ةقالعأ

 ْ اضيأ مكتلاو هطسو كب رتأان قي رطلا مكث 6 3 بالكل نمىراضلامغئلادأ]

 ألا ةلثلا "0 متمزلاذااشيأ قد رطلا,تمكو ه.ماهأ اذ ارسكلاب تاكل انمكثردصمألا

 رمسكلا ادا ملانالا فورم فيلا بف لاقي اثر سكبلابهلث أ تل دقو هريغو طئاخلا ىفللخلا

 ئذلا لثو ل-ةنو مثنإفئش *ااتلثو هفرح لدي نأوهو ب يرصلابىداولا لو 'ىث هش ند

 ترد مامغلا( م ( عضومم مل لثملاو ةرثكللد شاي هنلثو ثلا نيلمأ ؛ًاوهف لشي رسكلاب
 ةهاجت دس اولات وبلا صإمخ ميدسو دب ىشح | يزو والاب هسثوأ ضوخ# فية
 الأ تمي ةل.ةهيسنمو ماغلاب هتييرو هتيطصأ ذاع ملام هنأ 3 كلامو مما لجرلا نيس

 رعاشلال اع اهتمرواهملصأ اذا ىرومأ
 أ باغسلا بك رلا وعم رديف # ارش تأ ذوو ىجحناو حت ع

 تعكو م .وعةام ىهفهتعلق ى أ امفب تنل اًةاشلا تع و هترو مع لحأ انكجح موو هيمو

 رم "ممل حرو «ىدرلاو ردا عنضو يكتسي , ىأهمقبو همت وهلاش هنعج ىدلا

 نعرهذلاب عممج فارعا لاهو ةغلابمللءاهلا اًضيأة مم و ةممو ُثالذكن اك اذ ميملارم 1
 : ىأهيلع ب نشدد تصعب رالامع دي تبكو مريثكوهل هلق نعىأ هّمرو هش
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 ْ 7 ةومريغهع أ واما ئذلا مم( !)لاذلا هتمتامقسذينم الثلاءانلا تشب مالت اخفي مالتلا( 9(
 | اهلج مانأ تعاذا مم م ىبوذ ىل حلا تغأو عون ريو ن مرعاشةرب ون ني تمو قعيمعتساوأ

 ا .ماقلا لو ردا هليل متاذامانقو مامقرقو ماستو مال دولوملاداوو ماتو ماقل تداوو

 | لامو ةنسااىف لما لوطأو هوريغالرو كم

 م ١ رعشقمة شخ نم بحقلاو » ماعلا قمل دباكأ< تءف

 :كلاوهنع عجريولو ةلوق ىلع ىنهدوامامت ىأت ال ثالثا ةوابقو انتا لا ألا و

 "ةسبلاف جاوب : 0 قة ذوعةسنلاودي دشاملادسعوأ « صل ره خلدون وح« (1) لاهو مصفأ

 أ ٍ كا اذا ناذامملام وزر ى حاير ةمقا تألف م قلع نمشي دملاىفو ناسثالا ىلع دير
 زمن ميةوهو لبقية واهب سأبالف" لجوزءهتلاءامعأو نارقلااهذ * ياهروزيج

 0 ىأاو و ددرتابك و0 هيف ْم او رشم نب س 2 ١ 34 ًااوماسوءاتلاىف دلل ودمع هيد ىدلاداملاو ممر ماعلا :
 |١ ةق بوهوملاو هنا سكميسسأ هب ”ملربولاو فوصل !بلطي ىذا اوهداود ىأرعش ىف ينس او

 | || لق م .ونتةدداول هي دايلا لهأ هلك أي أب بح نءقلفي راغص لج هلرصش مونتلا «(
 1 1 *آو مونت "ىلا هل » ىنج نيئذالا لصمكصأ ريهز ٠

 | ٠ || ةمرلاىد لوقوة"ردااك ةضفا١ن م لمعت هدد ىشهر موتلاةدحاو مضاايةمودلا 22(

 أ ” ميصت هصوفنأ ىف موتلاهي * ىل * مالا نم داكي مول أ ىتحو ظ

 تضف ذااضنأ ماتو ىاهتدملا ةيسسنلا هدلبتمات( مع) ضرللا نعي دعوت لاق

 ل | ماشي تالا اهنا ءماهتىففلالا أ الامأ اموت لحراولاه كه ثنل» الا
 رجس أ نبا لاه ةيسنلاىءانمضوعإ

 ؛اصاهتو ادصتم ناك مث مئوس ه اهردت تايسىاكمهواكو

 أ ايناكمميرأالاذبه ايلساو: » .هتاطلب اههتم ىئاهتلا لاق
 | عم فلات مى : اموىاعو "سالت لود نم مهم هبوسس لاهو نوناعاولاه[نوماّتموقو ا

 مما *ىتعدالالوق سابق فر *ككاايخ و 1 ديدتلا

 ا | حارا لاهو ةباط نيرادمماكي رسل

 | أ محامي و ساتبت 3-5 مترلااهدوقورانانسىلا » موّملا ةئد :ديمزيعلاو ترطز

 ,لافو .ةماهتىلاراصىأ لجرلا ممحأو

 هع بطلت سومو .٠ مكملعاف الت دغأ اومهتناف ا

 | :لاهو .ةماهت ىلا نادت الاريثكلا ماهتملاو
 ا ميهاتم دجانمانلاو .» .ميهانماهنااهاممناالأ

 أ كانهرذ واول اهلصأ ةمهتلاو .ةماهت ىلا هنمذخأن ام اريك من ادهن نحش لوقب
 ْ ىفهتلا يتوةباكعنيةيلعت يمقن متوهو .مزاهللا مهل لاقي ركب نم” ىح هنا ميت ()
 | يروم رادع 0 هدلضأو هللا دبع هللا ميت قعموطساه نب رغأ ا

  ,ةرارز نب طمقل لاق ةئالف هما اضيألاعيو

 انانبش نيل هذ قبءاسن ىدجلا 5 تع:مام كنزكولدلد او ثمان"

1 



 < ء(مرتإ» 3 يلا تاه

 ءامنالاو هةةلغأ بايلا تءببأو هلق أمال ىأ ممءسعأو هيلع ثيلو ةممب سرافنالف مياوق |

 كئاوأو كلاذو ءالؤهواذه كاوتوهف تاراشالاءاعسأ ىهنمي وصلا دمع ةمهملا |[

 ثم شر دحلا ىفو هيلع ترا اذاديز ىبأن ءاضيأ مه.تو قلغتسا ىأ مالكلا هملع مهتساو ؛

 ىهو ىمظعلا عيصالا مايهبالاو ءاصصأ لاقيوْئث مهعم سدا ىأام بار عةافس ساسنلا ْ

 تءصم ىأ مهب سرف هذ هو مهب سرفاذهو متاسمبلاةدسحاو ةهجبلاو ميهادالا عهلباو ةئنؤمأأا
 هن وبدس لاف تننىم ميو فغرو فمّغر لثم مهب عواو هنول ىو سئ هنول طاخال ىذلاوعو

 :دحاولاوقاحلالا اهفلأ موق لاو نونتالفثدأتلل اهنا واعجوةد-ارنوححن||

 ضرالا تءربأو ثنأتلاريسغل مضلاب ىلعف فا نوك-:الو ف رعيالاذعدربملا لاعتو ةام عب ْ

 اهاءيراكحاأ
 ناك اذا متم ىهف نط ف ننثا تهضو اذا ةًرألا تمأتأ «(مأن) (ءانارغ) 1

 هذه ةمأ و هذهو لعوف ىلعاذه مأوناذهلاقب نام أون ناداولاو م اًدمىهفاهتداع كلذ ||

 رعاشلا لاف قارعف ءانرسفام ىلعاضيأ ماوتو معاشقو مشق ل ثم تاو عماد أ]
 مالسلااولعرا يذلا ىلع « .ماظنلا هلسأ دار دلاك ه ماوناهعمدواهل تاق ش

 رعاشلالاه ءاتلاب عم هئنؤمْنأ كن يمدح الاف ن ونلاوواؤلا نماذعنعنتتتالو |||

 انمءأوناو لو تالعلا رازنئَتافردفتالف ْ

 ىددا نم لدبأف مأوو هلصأو لعوذ مأو ريدة: لاخلا لاهررمسملا ماهس نم ىفاثلا أوتلاو ||

 ا م اقلوهلو ردا اهيا! بسذيو لحاسلا ىل امم ناسع ةيصقاضيأ مأودو ليو نم لون اولاهناكءان نيوا ولا |[

 3 .( ومو 2 و 0 ل ا
 / اه هوقو ل لاف ىرح |

 هل تاه لمصر عبيشمضاهدلا فو. اوما مزاتال"" 00
 هموؤ 70 وو م 1 ةيواخر* واخ رق حقل 4 1 2 ا

 هلوق هةيمرع ! ىلع هتممم اذا "هلعافم ىلع ةمءاممتم ان دقونيقاط نيقاط هلو ها دسناك | ذام اًممَتوُنو |

 لامو اهاضفأ ىأاهمأتأو نيطمش نيطسخ |

 ليبتلااهمأنأركشلاعنب ٠ تمهءاسثلاةلاكتنكو 2 ]|
 لامو دوربلا نم بريض”ىمخحالا ( 2( :

 مهردنزومونلك ٠ ىلخَمأ هتزغ ه مرره عض نم ههض ٠ ”ىمهأهلعوأ]

  لثم مود عجب او ضرالا نم مدت ىلع نالف لاسقي ضر وأدب رقلكى ودنم يضل (( منت

 رعاشلا لاه سولفو رئافإ|]

 لاةءوذ مولا لاطّنا .» .(هولطتال مولا با :

 تدكسلانبالاقو ءواطظتلةي لواهواظتال لاه هنأ ى :رالأاهدو دحاهموةءارفلا لاق

 ”ينارعال دسشنأو ريصوروب صل سم مق عسابباو ضزالا مونت ىهلوقيو رعابأ ث بس[

 ١ ماس نمإلا
 55 ارارسلاوةموضعلاانئمنك أ ٠ ميلس دعت رك أ ناق

 ريقت 0 مهماسه مب رتعالشب «لاقوعضوم ميزت .( مرت )> .ةميرك ددتةواولا اهل ةسضتلاو ||
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 أ ةقانلا ماغي كاذكو موفي ةيبظوا متو ةنيفلاماسغب 4( يني ١) ارشح ةبطلا ماعلا
 اهثٌدحتام عم نعهل مصفنملا ذا لجرلا توغيو رمسكلاب مغس تغب دقو هب عصفنال وص
 ش : ةمرلاوذ لاه هن

 5 وغبمءاملا مسانهيداش عاد « هلوذامالافرطلا سعال
 تيمكلالاه مخر تودي ةثدانحل اةمئابملاو

 با.جلاءارونمنمئاس ردلاكرذ اج ىلنصنقتي
 ؤ جامتلا لاق مدخغل اهو فورعم غسبص مقبلا (:)

 | همقي اب غابصلالجرك ٠ همدديقارتنيبامسدجي « هلأ هينءالجت ةنعط
 || ةسخخالا لعف ىلع مسا مهمالكى سدلو لاف بّوعملاقذ وه ىبرعأ ىوسفا!”ىلعىبالتلقو

 1 ذيونا.معأ امعو مأشلاعضوم مشو غسبصا اذهل مّقبو ىعت لعفلابو مع نور نب مذخ
 || ف سل ل بعفّنأت يثق لعسفلا, امسانوكي نأ لقي عضو ءرثعو برغل اه ايم نم ءام مسا
 | كفو فيرعتللةفرعملا ف فرصن م الجر دب تيمماذاف لعفلا,صتخامغاو مهتم لوصأ
 : | لاهتو سرا نو سرخ أ ىأ ميكيوم ,ألحر (كحر ةرك-لا ىف فرضناو لعفلا

 ١ بكاوكلا ىر دنع صنو ميكب: 1٠ ٠ منمنيفصت ناك ىفاسا تيلذ
 || هتف تبأرو ةديدشةلبانمبو ةعبضا ةذش نما هايد مرواذا ةقانلا تلبأ 0

 ا تال لاقي عينتلا مليتلاو ةعيضلا 33 نم وع رئال ىتااةقانلا مالمملاو اةمرواذانشلبم

 || ةد_ اولاو م: وملب أو ليأ تاغل ثالث همنو لاا صوخ ملي الاو هيمأ عيشتال ىأ همأ هملع

 ||| لجرلامالب ( مداب ). .مريبلا ىفةغلراضلاليو ةليالا ىو ةكننبو ىبب لاملا لاقبو ءاهلاب
 1 اعجب لاذلاو لادلابهموةل- نم ب رطضاام سرغلا مدلبو ةهتمربغلا دب تكسف قف رفاذا

 .|| هتأرقو هنارجو هك مو هموةلح نم برط_ضاام سرفلا باك ىف "يممحالا لافو ديز ىأ نع
 1 نرحارلا لاه قللنا برطشملا لمثل لجرلا مدنايلاو ةهتم لاذ دمعس نأ ىلسع

 000 مدرزم:ءاهوهديدرغ ه مدثلب كفعأالا تنأام

 || عالشإالا ةمسابلاو *ىرم اوهو قلما ماعللا ىرجت موعلبلاو ”مضلاب ملا .( ملب)
 ْ عئابطلادح ا مغلبلا( مغلب )ةدئاز ملاو ماعطال عليل ادي دشلا لك الاريثكلا لجرلا ملبلاو
 ْ رك ذلا ىلع عقيرتاطةموملاو موبلا ( موب )) رهزملاراتوأ نمظيلغل ارتولا"مبلا (مع) عبرالا

 عمي مسهلاوممععج مالا مهب )ب ركذلاب صتضقدايفوأ ىدص لوقت تح ىنالاو
 تعتجا اذاف ىزدملا دالوأ لاذطسلاو ثنؤملاورك ذمال مسا ةمهلاو نأخاادالوأ ىهو ةموب
 ”يممالادثنأو اضيأمهبو ماب اغمجامهل تاقلاضدل او مايا

 ند اذوانامقاو موب ىَذْع * مرا نموداع نم تنكى نول
 ةلوقب اماه رقيلادالو أ دل لع دقو لذسل ”ىذغلاّن الا

 اهءاهيءاضفلاب لج أتاذوع « اهئالطأ ىلعةنك اسنيعلاو
 | مضل! ةموملا دع وبأ هدو هر عرف هناهمأ نعدودرفأ | ذات مها نومه مهلاقبوأ

 هنموةمب سعللاضب أ اسقيو مهب عممباو هسأبةدّدش نم قوي نيأن م ىرديال ىذلاسراسفلا

 مهار



 ع2 سولضنلا ١ ىلا دان
 | فراعمالا هب قطنت لو اه قرع لاح ىفالا اهئ رعأامبرعلاّنال يهارباو بوقعيو ندسا |

 ةمشربلاو نزح ار وظأو مجواذا لجرلا مسرب ( مث ) فير هن ىلاريكنت نماهلقنت لو

 تعربو معربلا كل ذكو فتي نأ لبقرهزلا موعربلا ( معرب ) رظنلا ةة> ماشربلاواضيأ |
 خافتنالا ةمطربلاو ةبخثل ا مضضلا لحرلا ماط ربل ا( مظ 7( اهمعارب, تح رخأ اذاةرصشلا |

 نوكسورظنلاةمادا ةمهربلا م 29 مالكنم بضغن ىأ ل-جرلا مطربتو بضغلا نم
 ماهارباتاغل هسف و" ىمدعأ مسا يهارباو « امهرباش وهلا نوهارظنو لاو فرطلا ْ

 ظ لاق »ايلا فذحي مهاراومعارباوأ
 !ٍ مغارناعمهللا كل ىفا ه تاقو هو هل .ةلا لمةّسم ه مهاربا هءذاعاع تذع ْ

 ةزمهلاو لوصأ فرحأ ةعبر أ اه دعب ال لصالا ن ملال اّنال كل ذو هريبأ ميهارباريغستو |||
 لاقيف لرفس نم ف ذحي اكمرخآ ف ذح تجول كا ذوا- هلو أى ةدئاز ةعبرالا تان قدلنال |
 ْ ةزمهلاّن أ مه ويمه-ضءبودرباالوقاذهو لفارمماو لمعمسا لولا كلذكو حريسغس أ

 ل اوقاذهو ليغي رسو ليعبعمو معرب ىلع ءرغصتف هقاَقتشا لعب لذ اممحأ مسالا ناكا ذا ةدئاز
 موق ةمهاربلاو ميلاوةزههلاحرطبهي رب لوي نم مسهنمو س اق لوالاو نسسحوشو هيومدس

 لابو هنانسأ مدة "ضع ىأ مزيبو مزيب هملع مْ 2( لسرلا ةئعب هللا ىلع نوز وجال

 كالذكو ةبجولا ل ثم لك الا ىف ةمزيلاو ماسوبالاوةب اءسلانا ميلحاذاةقانلا تمزباضنأ
 رعاشنا لاف ةدالقلا طبخ ميزيلاو ميزانالا عسجلاو ةقطنملاسأ رف ىذلامزبالاو ةمزولا | ١
 اهعزبحاطءانسللابءاكلااذا « ةبي ركموي لكى مهام مسه ْ

 ١ رخال اهو ْ
 اهعزب ىدوأ عدولات اذ كنك 3 هترحأراع ىفوال انكر ث ظ ١

 رعاشلا لوقو

 00 ميبلعةفكةلبأب ٠ اوؤيلفني رئاناواجو
 أ دشر شايل ثي علطلاوهل ايو دازلا هلضف لابو لقب ةقابوه ل اقيوءارلاو ءابلاب ىوربف |
 مسقباو مسايوهف امن مسي فلاب مس لاقي ك_ضلا نود ميستلا 2 من ١) ةصوخم

 مسيتلاريثك ماسيو ماسءلجرو سلي ساج نم ساجنا لائم رغثلا مسيملاو مستو [
 مساداماط_بب هسا دوعسم نب سدق ىعمامناو برعل ٠ عسأ نم سدل م اطسو 4( مطب ْ
 ميلا ( مشب )» ءابلارسكب هوبزعت سوننخدو سولاف اودماكس راف لولمنمكلم |
 همش) دقو نيالا برش ةرثكن مل يسصفلا مشد ورسكسسحاا:ماعطلا نم تعشب لاقي ةمفقلا |
 رش ماشنلاو تمس ىأا مشي هنم تعشلو و هعشن اعط نعئ شح لو هنججارلا لاه ماعطلا |

 لافو هيالاتب ع رابط
 ماشيلا قس ةماشب عرفي« . اهيطراع ل ةستمويرك ذأ 1
 ًأرصنبلا فرط ىلارصنغلافرطنيبام مصيلاة دبى أن عةىزوتلا ىدح 4( مصبإ) ٌْ
 ةنايسلانيامرت_فلاو ةبامسسلاو ىطسولا نيبام بترلاو ىطسولاورصنيلانيبام بتعلاو |

 . مطب ١) الوط نيمء_صالك نيبامتوةلاورصتملاو ماسهبالانيبامرسشلاو ماسهبالاو ْ



 ه(مسرإ» - ./ماللضإ» 3

 فطغتم ميأدروم للا 5 ةدعمط ارماكرس اوعالا

 ةيلقتا نمحب رخل لمعلا ىلع نخداذا مابا لجرلا مآو بأ عهباوناخدلا مايالاو م وأ عمحلاو
 بيوذوبأ لاق لسعلان ءاهفامذخ أش

 ٌ اهبائتكاواهلذا هيلع تام 95 تزيك مايالااهالجالف

 | اك ىامنبون بو (مذب) ىضاودلامراعلا 2( (هس'ض )ا

 وذ "قاسكلالافو سفنود ”ىومالالافو مزحو ىأروذ لاقيو نيم- ىأ مذيب وذل>رو |

 كلوقردس مكي رحتلاب مريلا.( م رب )) بضغلا دنع لقاعل اوه للم لاهو لجا ل لاقحا|
 ٍ عم لخ ديال ىذلا اضيأ مربلاو هرعضاو هلمأ ىأ همربأو هلثمدي مينو ههساذ ارم تكلابةنمرب

 انورقامربأ للا فو « هسرعلءاسنلا ىدهتامربالو ٠ لاقو مار أعجب اورسبملا ف موقلا
 لك ةمربو ةمربةد-حاولاءاضغلار ثاضي أ مربلاو نترع نئرع كلذ عملك ايومرب وه ىأ

 ىأنوثلاتمربأو احر مريلابطأ اة مربو ءاضد هتمربَنافطفرعل االا ءارفصهاضعل
 || نكس ءاملثمادحاو المحال_ةغفنل ءلوتتفم نيب عجب ىذلا لبحلا م  ريلاو مربهلاو  هتمكحأ

 لوول لبا كوبل اددبعوب أ لاو صي رتو صرت م نازعمو دس قعو دقعم ل سءو نيمو
 يممالااندشنأو اهدضعو اهطسو ىلعةأرملا هند امعرو نانؤلهمف نوكي

 شدجلا لدق هنو نيعلا هب عفدت "ىلا ىلع قلميد-قو ه« اهعرب لاجءاحوعلا عضرملا اذا
 لوتفا!با.شلا نم مربملاو « اعربزاخلا لأ نم دوةءله لاهو هدذلئابشلاراعشناولالمرب
 ىأاهعربنماناوشا لاسةيةدسعولأ بامثلا نم سنجوهو مربملا 0(
 ضاسل ل ذبامم«لاسق» هريغ غوأ اهم ناي ,والوطناد_ة.مانىلاو ددكححا | ند

 دارقلا مضلاب ماربلاو ردقلا ىهو ةمرب عجرسكسسلاب ماربلاو ديكلادا راسا

 لصاغم ىشو مجاربلا ةد_او مضاابةجربلا ( مجد ) برعم ”ىمرافراصقلا ربو

 شيقاذا ف كلا رهظ نمتامالسلا سور ىهو بجاورلاو عجاشالا نيب ىتلا عباصالا
 ةهلظنح دالوأ نمة سجل ةددسع .وبأ لاق مق نعم وق مجاربلاو تعفترإو ترسم فكض باقل

 ورع نأثاذومجاربلادفاو "يشل انا لثملا ىفو مج اربلا مسها لاقي يت نبورمع نب كلام نبا
 دعسأ همخأ ايهنام مه6ثمنق ةرهعأ فاسدة ناكوع راد ىنمال> ريع ساو ةعستف ةرحأدنهنباأ

 ذل كلمات نظْفسانلا مون م ءاوشلاة<ئار”مشاق مج اريل نمل جر رخرذالا نبا

 برسعلاتعسفرانلا ىفءاقلأف م اربلا نم لاق تنأ نم هلل مق هنم از ريل همل | ل دعفاماعط |
 مسريموهف ل-جرلا مسرب دقو ةفور_عمتهلء ماسربلا © + كلذلاه ردن درا ١

 وهتيكسسلا نب !لاق اهمالكنم سلاف طلخت برعلاو تاغل ثالث همفو ب ّرعم مس بالاو | |
 للسعفا نكلو رمسكللاب لايعفا مالكلا ف سدل لاق نيسلا عفو ءا ادا بلاك مشيربالا )ا

 ةفرعملافو فرصنا سلتا ةهج ىلع هبت يمس نا كل ذكو فرص وهو مسب رباو جييلها لثم

 هناي ل صأام ىرجم هنرججأو ماللاو فلال هيلع تاخدأو هترككىف هّسرعأ برعلا نال ةركتل او

 | كلذكرس دلو ليسجنزلاو زوريذلاو رج الاوزب ره ثلاو دوقارلاو جابي دااودنرفلا كلذكو مها
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 ؟51 «(عأ)# *(مااباإ) و

 ترظناذا كالذو ىتفانءاش م لبالاماربخلا ىف لو ةناماهفةساو ناك اربخ | علبقان# ةعطق

 لوتالا نءتفرصن افءاش هنأ نظل ككرد أ مث ك# !قيسام تلقفالب اهتهدوتف صضش ىلا

 نونطم مأ دعبأمو نمي لبدعي عقيافنأالا هلق ناك ا.عٍبارضا هنال لب ىنععناشمأتلقف

 ديز الطن! نع كلاً وس نعت رمضأ اسمن! ىتذاورعمأ قاطنم دي زله ماهغتسالا ىف لوقتو

 سفةخالادشنأو بارضاو ماهفتساو َّنظاهعم مأفورع نعهتاعجو
 الاخ بايرلانممالظلاسلغ ٠ طساوبتيأرمأك تسعي ذك 2
 اماهفشسساهلم أن كي مل مالك اذهو ءارتفانولوةي م نيملاعلا بر نم هم بيرال ىلا عت ىلا
 قااوه لءلاف مت مهعبنص قتلا ذ_هلاق هنكجااواكثءارتفانولوة: مأهلوق سلو

 تنأو”رشلامأ كيلا بحأريخلا لج را كلو ةوذ هولاقاام ىل_ء هن نأ دارأ هن'اك كبر نم

 له مأ لوف له ىلعمأ لخدتو ع:مامهدنع بشن نأ تدرأ نكسو ردنا لوشب هنأ لعذ

 : ْ لامو ورع دنع
 موكشمنيبلامولةبحالارثا « هتريغضقيإ ىيريبكل همأ ٍ
 ماهفسالل عضواملصأتالورع ل دنعأ مأديز كدنعأ لوقنال فلالا ىلعمأ لش دنالو

 مالكلا طسو ىفالاعةتالو مأ فاشل او مالكا لوثأ ىفالا عقتالو فلال مهد ؟ناف ع

 نوكتدق أو لثمالا عقاوم لك ىف عقيل كلذاو طقذم اهفسالا ف فلالا ماقم ييقأ امنا لهو

 همو | لاستد 4(مأ ( ناك ام ىندد و اصقر ىدم ناك ام مأ دنهاب « رعاشلالوقكمدْئاز

 رعاشلال اق هقلخ مظعو هنعم ىأ ا ءوأت الكلا

 ميوأت ”ىأ اعبر فاذقلا ضور 2 همز نانوُضا ار مهم لركرع ,

 ةرتنعلاه سأ ارئاو قلخلا يظعلا مونأملاو

 مقأم”ىشعلاح زهنم شحود غل !اهفد بناس ىأنتانغاكو ١

 لاجرلا نم مهلحاوزأالنيذلا كابالا .(مبأ )» شطعلاّرنمضلابماوالاو رودس ىتعي
 ةأرعاو حقتي لوأ لبق نم ح وزتناكءاوس < !لجر د اولاّنال تيلقذ ئانأ اءاصأو ءاسنلاو

 هناثيدحلاىفو امويأوامعأو ةجا ميكتاهجوز نمةأرملا تمآدقواهبثوأ تناك اركباضي أ بأ

 ' || نيديزي لاق حوزتبال ثكساذ اانامز ل_جرلا أو ةأرملا تعأتو ةالا نم دوعن اكصح

 . ىقثلا مكمل
 ميا هتموأ س رعلاه #_ذم ميئتسُ هالك :

 رخالافو 3

 مينو [عيسن أب لاخا * ىاريغلاف:فوةب تون ْش

 | ننزكح "أل وة. برعلا نمالخرز تععبوةهلاقو نأ سها مبقتو كنبات ىأ
 هقلادعأو كلذريغوأ ةللاصةأ ما ىأ حي قزتلا كرئدعب ىدس عقءاملوقب ىبنضت ميالا ىلع

 نايا ونيل ىلا ناهعق ميعيو مدي ىتح هتيشامو هن أما تكله ىأ ماعو مكهلاممهلو قوام أت
 اهمثأان اراهتمأ أدق حاوزأ الز ءاستلا عدت لاجرلا لقت ىأةعأم برطاو ءاشنلا ىلا

 نيغو نيلو نيل لثم فخفت ميأ هل صأ تمكتسنل نبا لاق ةيخلاميالاو اهمعأانأوا معأل اثم

 1 ع وهج د ع سس سجس م سل
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 ْ 21711 رخآ نئاو ىفاعت لاهو ةّمأ دعب رك ذاو ىاعت لاه ن حلا ةمالاو |
 لاق هيزبأنعنيدلاو سي د رطا |ىهو ةَم ةمالاىةفلاضيأ ةال اوةفسعتلارسكلإيةقالاب

 1ك

 دب زن :ئذض لوقو مالكلا ف
 ْ بيعناألا رأنماىدفنتنأ .٠ يزددس تان |

 [|| لاقي و نينك اسلاعاتجال ىدنعنءءايلاتطةسفلالا ف ذحا | فديز آى دنع ديرب
 ! ءاخأ ريدعس نب بعك لاه حدملا عضوم عضوا رو عذوهو كا أ ال

 توي نيس لمللائَدْوي اذامو .٠ ايداغعيصلاثعسام تأت وه

 ْ لا ىهوذم اب ةقآمصم ىأاشيأ همأو هدصقاذاهعأت وهعأو هّمأ لاقي دصقلا متلاَحالاو
 | ىذلا مومأمو ميمأ جز لاقي و قيقردلج غامالا نيبو اهني قبيح غامد أعل
 |لاقيو ه متامالابو تاة.ةصملاب و لاهو سأل هبحدشب رج يءالاوهسأر ع نماك دهي

 ْ تنأو هبىدتقاهب "أو ةماماةالصلا ىف موقلا تمنأو مومأه مانساا لك أنملا معلا ريعبلا

 ' لاهو ءائبلا اهياع ىوست ىتلا* انبااة يش مامالاو ام تراص أ ةأردا

 مامانخكو أ قاسةشك ٠ ىوتساو ماذا ىت-هتقلخو :

 ش هدءيهلوقىلاىرئال امهس سب ىدمالا لاه

 مامديث ريس ىتسدصقلا نع .« غزي لفامالث ب وقح تنرق
 دقي ىذلامامالاو نيبم مامابلام ناو ىلاعن لاك رطلاو ضرالا نم عمل !مامالاو
 ل ١1تغعدًافةها ”آوهلاو ةيل وءانالثم "لعاف ىلع ةمئآ هلصأو ةعأ هعمسو هب

 || سةخالا لاه كاتم أ اولتاةن رقو انا هواعرسسك- ااءاهوكوحاف اهلبقامىلا

 نءولاه نيتزمولاعاقجالزم يلف حوتفماهلبةامهرمسك عضو مف !منالءايةزههلا تلعس

 اواواملق ةفلايةزمهلا تكر امد وأا هريغصتو لاق هزمهنيتزمهلا عج هيأر نمناك

 : ||| ءانيصح اىثلكو ىلاعت هوقو هماّدق ىأهمامأ تنك لوقتو بلقب لو ةبأ فزاملا لاهو

 نيب ممالا تيكسل نب |لاه ةأىمامساةمامأو نيم باك ىف نسما لاه نم, ماما ىف
 الط كاظولوامأالا كادي ريسلائشلا مالاو ير اقملان موهودبعبلاوبيرقلا

 لاقيو ىئمبرتلابممنأولاوناك ةريج ”ىألوقي ه مأ مم أول مهام ةريجو هريهز لوقو امم
 يملاديدثنماول اورعو أ اهتاب اةمىئأءراد مأ ىرإدو برق نمىأمأ نم كاذ تذخأ

 ناك اذا ئثاللاقيوناضءلئم َءاوم مأ اذهلاه وبرةلاوهو مالا نهذخأ براقملا

 ت.مكسلالاه ات ذنغاىأ تعأتوت اوموهاب راَعم

 انيمأتتاهريغو كتذغ . ماورتعل لبق ببي نمو

 يشمل قر افمىفعّرفت ه املش-ولاَأو ىتأمو  نعاشلا لوقو
 مأاماو ثيبلافوشح مالازكذو ىراولا نعي تريك امدعب سحولا بلطو انأام لوي
 فاالةلداعم عفت نأ امهدسأ ناعضوماهاو ماهةةسال ىف فطد فرح ىهذ ةةفزع

 | نوكح :نأىناثلاو اهفامهيأ ىعملاوورمم مارادلاىفدي زأ لوقت "ىأ ىنع؟ ماهفتسالا
 | 00000 225522 - 7ا
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 6 * )+ «(يلابال»
 انارخماطآ ىلا ىرسمب نيبام. مهام ضرالا ىفمهلدونلسا ثب ُ

 نب عي رقنب طبضالاوهو طيضالا ماطأب فرهين و نولابو ةك ؟لثمةمطأ ةديبحاولاو أ
 لاهو امطأ اه ىنب وءاهنص ل هأ ىلءراغأ ناك ة انمديب ز نب دعس نب سعك ني فوع |
 بريضلاوتانالا ىف نعطلاب 0 نعاكو ذ نم ى دين تءفشو 5

 | ىبسأ الئاك,الوسٍتقأو .٠ مهتدلبتحبأو مسهلتق 3
 بصغلاب زمهقتلا تينال 7 مهدالبي امطأ تدلي و +

 دقو موطأ مرمعن دي زوبأ لاه لديرلا ىلءمطتو !هنم لوقت نطيلا مايا مضلانماط"الاو |

 هوفالالاق رانلا دقومةيطالاو . هينوكيءاد نم ليسا ذاكلذو مطأ
 ىلفالاوعاطألاىل لاسزلاة مف .٠٠ امناكفايشلا برة نظوميف ٠

 ملأت ”ىمصالالاق مج لثمن الذ ىلعمطأت نالذ”ىبعصالا .ةيرصلا ةاسفيطسلا موطالاو
 ةكالا 0 0 ضعن ىلع اهذ عب رسكن مث خباومالاكه هسو ىف تعفترا اذا لمستسلا
 لم مك أ ماك الا عهبو لابجو ىلبحلبثم ماكل رك الا عجوك أوتاك أعجلاوةفورعم

 عسلباوةزيهلا ةك ًاملاوةرث عج يفمانلق اك انعأو قنع لثم ماك 1مكالا عجبو بتكو باك ||

 ىأئلمأ5تدشر مهلوقكك نطن تأ مهلوقوامللأ لأب لأ دقو عج ولاولالا( ما )»مك املا ْ

 ينعم عمسلا ل ءعجوملا يلألاو غامجصالاماليالاو عجوتلاملأتلاو كيما د رون لأ |
 لاهو تام عم اوةدلاولا ّمالاو ىرغلا أد كمو هلدأئثلاَعأ (ما) عوسملا
 لاهو تاهّمأ ىلع عمت كل ذلو ةهّمأع"الا لصأو هاكنامأب مالطلا تحج رف

 تنكاملاةبو متاهملل تامئالاو سانا تاهّمالا م هضعب لاو هلأ ص ايلاو ف دن توم
 ةيأابو ىلعفتالةمأان لاقيو ةأيمامءاةعمأو ةعمااهريغصتو ةموءأ تمأدسقلو اما
 ىذلا للا َمالاو ءاهلاناهيلءف قو ةفاضالاءان نءاض وعشنا ةمالعنولعح لبعذا |

 ىأر عش فضلا ماو كلزتم ةبحاصلاوثم أو ةد_عبلاةزافاافئانتلاّءأو سلا هعتب ||| "
 راهنلا لاعتدقو انش ضن« ١عأ شردت انانأو داود
 رءاشلالوق ىف همظع٠قي رطلاءأو ةّرلا موهنلاأو مهةأ موقلا سثرو ةءاعنلا ديرب
 [|| عمت ىنلاةدلجلا غامالاَمأو عيسضلا ىهلاقيو : « انهاانمعوي رطاا أدب ص |
 ةباك لسا ىلعهئال تاهّما لقي لو باكل ا مأ نه ىلإهتهلوقو سأرلا”مآاضيأ لاقيو. غاضدلا |
 !ذلعجاو ىلاعت ةوتكلذكو همك هنن كان عم نف لوقت نيعم لس دلل جرلا لود |
 سن لكو عج علا فو دحاو اهذالا يف وه سفخالالاقت عاجلا ّمإلاو امامانيقتملل |
 مي فمر هيلي اك 1 1 اهلتنب تعال مالا نب [بالكتا ان أإل ولث د درا فو ةمأ نا اودملا نم

 2 | نالفلاقي نيدلاوةقيرطلاةّجالاو مالا لاوطموجولاث ابح « )١( ىبعالالاقأ
 : ١ 1 رعاشلالاه هلل ةالو هل ني دال ىز هل جبل

 ينك ىلاعت لوقو هروفكو مو ذ كوتشي لهو

 ١ ةهانلددنأو نيدلدأرخ يأمل أ

 مثاطوهو هم ذ نُعأن لهو ه ةنرك زل رأرةثفلحا ا
 ياعم حج عم يع رم اح ال حم سس سس حس مجم بج موسم ١ باسم 0 7 سمج او
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 31 رعذلا ف ليو لازت تعد.« ذاةماسأ نم عم أ تن'الو نانا 7 0 ا أمره جذع ريهز لاق ايدامنةماسأ اذهلوة:ةفرهموهو ةماسأ دسالا لاقي 2( 6 1 ب : ! بشخالا نهتصو فل قيض 5 مدا ريع ادا نوماكو "ىلذهلا م-عالار 3 1 هعيسبا و مز ةي وجي ةدعاسادشنأو نيمزأللا نوثيدهلاىفو ةنرعو عجيب قرض دم سف هزأملا فدل اهنا
 | بذغلا مضالا/( مضا ال ةدئاز فلالاّن ال لتعملا ف٠ دئف مسالا امأو لسر مبا ةماسأو

 «(مطال# 0 (ةزمهلاا لدف) 0 ؟وذ

 7 + الس روج ىتلاركملاه نرقلاو: :رصشلا لصأ ةزمهلا خفي

 | ىأانمع ىستشي و ارولن عصي مهلوق اهنم فورحا ذه ىلعءاجدقو هنرقللأي ىأانرقملأب هلوق 0 دقتهمودأ ا نرقمأي .« اههطاني اذا سويئس نت
 رهزلاو بحا أ هيام ىلءايلا فج مرأ ا بامو مرأزادلابامديزوبأ مالا ىلع سيت بصنو هنيعىكتشب

 ٍ مر اهلغأ نماب. سدا جولاك « ءهلئامنيرمسغلايءاممالراد 1 ١
 1 تيمكلا لاق هلك أىأاضيأهمرأو هيلع” ضع ىأرسكلاب مربى ذلا ىلع دأد
 1 انيطاسو َنهلاشاش-و ءاعر سان لكمرأب و 00
 ةئلا تمرأ لاقنو "يلد اتسم ىأ ةمرآ ةنسهنمو ةّيانلاىأ نول هلوقو اهتراكن ءاكأ
 لاقو اديدش التف هتلتف اذا امرا همرآ لكلا تمرأو ءرنلكت اك ؟ىاانلاومأب
 انالف لاقي مرآ عجب هن اكسارشالاعنالاو كازا قوربو » همرأيو هل ىلعأ د ع
 رعاشلا لاه ضع اهضعب هسارمأ كفن ظ.غتاذا مارالا كاع قري

 2 امارالانوترحاءاضًئاونام ه امنا ىهلسءاجسأ تن
 || لاك ةراجلا مّزرالا ايو قافتا ةلو دم تناك اذا مرالا ةند- ةمورأ مذيب راج مهأو قال
 أ ىاامزأ,ممز ةنسم همياصأ لاقي اطسقلاوةةشلاةمزالا مذا, ىصحلالاقف : ١ .رالا" ىلع درح نمل « رعانشلا ل وق نع”ىئطلتا نيب رب نب جوف تاس ليمش نب رضضنلا
 أ لح رلامزاضي لاعبو هر ةلقودتشا ىأامزا مزأب رهدلا انمدلع م زأو مهتلصأم لسا
 ا ديزويأ لاه هع أ ىأ ئشلا نع عنأ وومضءىأاضب أهمزأ ودين ىلأ نع همْرلاذا هس أدب
 || لاةفع او دلا امة دلكنب ثرحلا لس هثع تلا درر عن أ ثء دا ىفو هسغس ”مضىذلا مزال
 || لاق اعيجبءارلا وىازلاب هتلتفاذا طسللا تم أ ديزونأ ب هرعلا بديط ناكو ةمهلا عن مزال |

 ا دي دهم ىأ نع ىمصألاد نو لزأملا || لم قضملا مزأملاو !مب ةماقالا اولاطأ اذامهراد موتاا مْزأتو رفشلا نمبرض مزالاو
 ١ انزاهلا نثق تاوشعو هه امز“ الامرين رطاذه

 || نيلرجنيب قاض قيرط لكمز . املاو برضن قدتواصع عسب ىشو تا وهعىورب و لاق
 أ يعمالا نيمزأمةذرعْنيب ورعشملا نيب ىذلا عضوملا ىعمهنمو مزأم ادي برابا عضومو

 الأ لاق ليج ةزمسهلارتيثكب مضاو اضأ مضأي رم كلاب هملع مضأ دقو تامضأ ىلع عمي و

 فقع مجالا لثم مطالا( ما )٠و ما نمنيدناع ىلعأ, تش« )١( ارانفهيزتارلا
 ”ىدعبسلاءارغمنب نموأ لاق, ممر دا لدال نو مح ىهوماطا عجل وأ ل ةثيد

| 

 تا



 3 «(مرأز» «(ميلابايإ «
 تاع 1قيؤنو ةمنآةقانو. امام'أ قاي ىلاعت لاك نالا ءازج ماثثالاو”فكو هنع حرش ىأ أنو |
 نا ىذدعالال اه تائطسىأأ

 اريسملات اع الابذك اذا ٠ :فادرابىلتغتةسلاج |
 ةدكألاىف ءانلقاكمجأو مابنآو مايعإو مجأو تاس عدبباو بصقلا نم ةهنالا 060

 مجأ ملط سم عي ص تي لك بوةعبلاه ةرام نم ةيدملا لهأءاميْن_هحاضبأ مجالاو |
 لدا ديثمالاامأالو ٠ هت عذسا كرت لءامتو ١ يقل يها لاغأ
 هر دما ىأراهنلا محأتو قانعأو نعل ئم ماجآ ع ملاو لقديو فخ وه ”ىمدالا لاق 0

 *ىرينعلا بوو نب دسع لاق اهجأوا مجال اهلّناو تسجأت لثمراشلا توتو ظ

 اهنأت ىتح لزلاهاعنلم- ٠ هنرصع ءامالاروتتكمونو |

 امداهمسنم شاي ىتحسنعلابو « هموعس بج أ ىف ىسفنب تمر ْ
 : رسكلايماعطلا ثحأدي 5 وأ تفهات و هيلع هيْدْغدَتْشا اذا مطأتيو نالذ ىلع مج أ نالفد د

 هل ٠ علا زمر . ]| سيدارفلا برقي مأشلابعضوممجالاو لعاق ىلع مجآ انأفهسلعةموادملا نم هتدركا اذا|
 - الهو ٠ || نع ةفغرأو فيغر ل-:مةمدآ ىلع عمم دقو قفأو قيفأ ل ثم ميدالا عججمدالا ( مدا |

 ىنعالا لاق اميدأض رالا هجو ىمءاجرو رصنقأ |
 الغناهعدأاس ولو بمع_ هل اةيدرأ هءثك اهارئام و ْ

 ةمدالانيل عج دق ىأرشم م دومنالفو اهرهان ةرمشلاو مسللا ىلو ىذلادلخلا نطايةمدالاو |
 ةروسلا"ىضلا.ةمدالاو م-مموسأ ىأ ىلهأ ةمدأانالف تاعجاضي أ لاقيو ةريشلاةنو و
 هءلعمدآو نامدأ عيل اورمءالاسانلا نم مد الاوءارغلا نعْىملا ىلاهلسولا اد أ ةمدالاو
 اهكب رحت ىلا تصح | اذا ةئاثلا اونمامهنأ الا لعذأ هنال نيتزمهمهلصأو هرشلاو اماللا

 اهيلع بلاغلا تاه فور ءم'امل ا يف لص أ اهل سد هنال علا ىف مذاوأ ثاقو اواو اهتاه |||

 نكسنةريسغْن يفد دج نهولهذ ضس ءامطاانءمدالاو”ىعمصالا لاه ُسةالانءواولا |||
 لاه ةنامدأ ةَّمرلا ىذرهشيفءاجدقو ءامدأ ةظ لاقي لابجلاناولأ ىلءىهولاه لاما

 ديلاجالا اهب رتل ةنامدأ. ٠ الصأتضرعأ 1 بكرلل لوقأ
 عملباوءامدأ ةقانو مدآرمسعب لاقي ديد ثلا ضا.بلا لالا ىف ةمدالاو ”يمصالا هركدأو

 هم راعوماةفص تربدمدالا نم .٠ لزاي ردض كر صضي هسغأ ناف لاهز مدأ.

 | مسئلاءزيهلنا مدأ هنم لوقت هءمدتؤيام مادالاو مدالاو نيّتلقملادوسالا ض.الاوهلاةد و
 مداد دكوفلأو ملصأ ىأامدا امون هلا مدأ لاقي قافتالاو ةفلالا مدالاو رمسكلاب همدأبب
 نو نأ عد امك مدؤي نأ ىرحأ هتافاهملا ترطذولث ب دما ىفو ندع ل هفأو لعف امهندن هللا

 ىندأو اي«ئالا نيبال ىأ هامدؤم الانمدوبال ضنسلاو ه لاقو . قافنالاو ةيحنلاكش

 «(مما) اهلدح اوال ضرالان ودم ميدايالاو عضو م مسا نيعلا ذو ءاغلا مضب ىلع ىلع

 ىلاعت هوقو عواضو عالضأو عاض لثم مورأو مازآع جاو ةزاغملا ىلع بسنت ةراجحمرالا|

 مسا ماو مميبأ مسا اداع له هنال هفرصي لو همم مرا عج بنشي ل نك دامعلا تاذ مد
 | مورالا'و ةدلب مساوأ مهّمأ مساهلدج هفرصبملو ةفاضالابهأرق نمو هنمالدب لمجو'هلبقلا
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 ه"(غاز« «٠ (فلالا لصف « 65

 | نيلجرنيب عقواذا ناكتف هند ساهماعو ران موق لكدا ةماهاخلا ىف ناك ةدسعوبأ لاه لجرلا
 رعشبال ثمح نما دام نوح رطب ةند_لاناكو اهدع فاهفراسلا ىلاءاج ة هوه
 مضلابةلوهلارانلا كلت ساو « فلاحل اوهملاراننءةصاك» سوأ لاه ه.اعاسمنولّوي
 اولَودامونيفااهطلاىدل يب نوفلحماذقوأامةلووك تيكا ىلا
 : تنبزئأذاةأرملاتاَوهورتضخالاورفضالاو رجالا نمةفاتخما ناولالا ضي أ لد واهتلاو
 ةلاهلاو بئذلا ىف هانرسف دةواهل تبءاذتاذا الّوهت ةقاننل تاوهتدي زونأ اهساءاوا لع

 || نههتيبص بارجلا ىف قيقدلا ته( ليه )» فيفللا لجرلا لونوولاو رمل لو ةرادلا
 | لاماف اليه لهأ هتاد تاقدو هو ماعطو أ بارئوأ لمر نمالاسرا هتلسرأْى د لكو لدكريسخ

 0 | لاوموهف تاهيف ةغاق.ةدلا تاهأو بدصت ل.متو ىلء هذ ةمسحم لثملا فو ”بصذاو ىرج ىأ
 | ىأ ديبعوبأ لاق نانايهلاو ليهلا,ءاجرتشثكلا لاملايءاجاذا لجرال لاقي و لءومو
 55 ناكموه لا ةيو ىلا نم<ىح "”ىدءطارعش ىفنالء هو عه رلاو لمرلا

 . | لخ ادا وفاطعن الاقي و العلا نانسالارمسق املا( للاي ) (ب ض١

 : ددسللاه ءاليةأ ماو "ليأل + دومفلا

 "لي الاو مهنم قورالا لكنت » ضهاناهياعت بقر
 " رب رح لاف عضو« ليلي و ماه سب مهتيمر ىأ

 ليلي ىلعأب اهلثابس تعظق .« لزغمىمع لدعتلملا ترطت
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 | ناريصتق ناتز رق تفتت اقسلا ىف هلصأو ةانضفلا مقالا( 1) ( فاالرض )

نلا برعلا دذعمتأملاو * مونأ ةيساخخ نياانأ « لاهو ةدحاو
 لاق ”رشأاوريدنا ىف نء مج ءاس

 : "ىدت يلا ءاظع وبأ

 دودخو منأم ىديأب بومج 5 تةةشو ثا انا ماه ةمشع

 "ىريفلاةيحوب ألاقو ءاسن ىديأي ىأ

 متأمىأمتأم ىف ىضلا مؤذ هب ساعة عنب ر نمةانأ هتمر

 باوصلاونالذمتأمىفاكنولوةب ةببصلا ةماعلا دذءومت اا عهلباوءاسنىأ امن فدي رب

 ةغبانلا لوقىف متالاو نالذ ة-انم فام لا ةءنأ

 ماؤتلا !دطاكىثملاّنصي ه امعثمتالانطب ّنهدروأف ْ

 مكووف مثالا ىف عقواذ امن امو امتارسسكلاءلجرلا غأ دقو بنذلا حالا () داو مسا

 رفتلا للام ناعصأ تالعو « اهتركذنأىف هللا ىنءأب لهف

 ىعست دقو تع أهللاه يأ ديد شتلايممثأو مثالا ىف هعتوأ تملا هم كواهعضو هاثلا راق

 ٠ لوقملا,بهذتغالا لاذك « ىلفءلضىغالاتب ريش لاهو امئارهلا

 مانو



 0 (لوش) : (ماللابا)

 زله هدنع باص ام لاشي ولئاسلا اهفذ أمة تامل ارك ذدارافذ .-و ىنعملاف رعانأ] .

 رهدلا نه نيح ناسنالا ىلع فأل هىلاعت لوقف ةدسعو:أ هلي ىف هانر مسخ دقو امش ىأ هلبالو 3

 قيلطتو أ ةظحال اى م لذ نول[ 1 نبا تلاها ندعوك دق لدو َقأدتاهازءملاك

 ىلا "له هانهمو ديرثلا الهي لاقي .ةشحو لادعتس الع مهلوقو الا تاخدأ اذ هلذ ىهام ىأ

 ىن”ورسشع ة سجن لثما داو امنا له عمى ت دايو نينك اسلا عا.ةجال هاب تف دي رثلا
 ناسافا الاو الهبح تلق هيلع تةقواذاو ثاؤماو علباودد_اولا هبقىوةسسد ولعفلاهب

 ركذاذاثي دما ىفو ءاهلا ج رسم فلالاّنال هن اسحو هس امى لاعت هلوق ف٠ ءاهلاك كرما
 لهأ نم هناىأر ععداو رمعب كيلعد انعمورمشءةسج لام ماللا فب رمعب ليف نومطاصلا

 فقولافزوعا.ءافني ود الب الهلا اوةركن ل_ء ني ونةانالهشز وو ةفصلاهذي#ه

 رفسلا ىف ليحرابم سه ناكةلايحاصرك ذيدسل لوقاّمآو ةئيدر ةغل ىهف حاددالا فاماف

 ليبحىلوقععسيدقاو « هكتلقئذلا ىفىراع

 ىلع جناذالا ىفمهلوةئاذ سس لهاوإوةينأريسغنم”ىحنولوةب دقو ةيفاقلا هنكسامناف
 رجأنبالاق حالفلاو ةالصلا ىلا ءاعدوهاساو حالفلا ىلع ىةالصاا

 انغذدقةبكرلاَنافلوجلا" + « هتتفرلاءام هلأسأ تأ دنأ

 نرعلا ضءبّنا باطللا ىنأن عدي و.دس حو بكر لاذخأ فدكهمالغلأ سب اشنأ لاق
 ةالضصلا اوت هانعم هو ةال نصا ألمي ل ادق ىلعي لصد لهب لي ةالسصا !ل مح لو وق
 نياكرم منال دا بيل :ؤمل العيس دقو ةالدلا ىلا اواو ةالصا|نءاونرقاو
 رعابشاا لاه 2-1

 العيش حام صلا ىتاداعد نأىلا * ىناهمتاب كم فيط برالأ |:

 ىدانملا هلم كنز لأ « : راجزيعلا عمدواهل لوقأ رخ 1لاقو

 انهل عضودالو طقفباطغلا فاكنااو كديورا ولام كلم-اولاةةفاكلا هياوةلس أ امبرو
 وعدي البحر" ىلا رعالاةيد سومو أ عسمتوةديبعوبأ لاق مشا تسلا منال بارعالا نم

 له ىأ كا مح لوةيالأ لاقف لع لوي اناق لوةبام لاقف دوره لود الحر ةمسرافلاب

 لههلا 4 لمح )ا دجحأ هب رمأب مواعسامل هجاسناف « ءلويح و.ؤاهههرعاشا لوقو لاعتو

 هلثتاءمناو تضاف ىأان الوهوالمهله-متو لت هنيءتامه كلوقرد صم نيكستلاب
 1 البلالا نب وكيأل سفنلاّنأالا شفنلا لثم عارالب رتىتلا بالا كير تلا لمهلاو
 مار اذا ىدس ى المع اهتكرتو لءاوهو ل امهو "ل ماهو لمد ل !لاقيارامو المان وكي

 0 و عاردل ىذلا راو لمهلاب ”ىعرملا طلتشالثااىفو عارالب اراب والما ىيرت

 فال م الكحولا نم ىلههملاو ه.سفن نيبو هش تملخ ئثلا تامدأو هل عئامال ىذلاءاملا

 ةيور لاك فو ىأل.همتاكمو هعزفأ ىأالوههلوعيءوشلا اه ل اوه ]) لمعت

 "ىلذهلالاق لاهم ناكم كلذكو ٠ فومقاها فام أل مهم
 لاهم باهمقرشىواهم و« ةدعب ىلعانم ءاازاجأ 0

 ىلع مولا لودو ىننم تلاعب ؤاهت 0 زفتلال ب وهتل ادعزق هلعز :؟لاتهاف هتلهو



 *(ناعز « ٠ (ءاهلا لف 66+

 لاقو ديور ىشخ ىلده ةقانو ىعملاربعبلا لطهلا ةديبعونأ

 1 لاقو لبج مسالاظهل او « لمومو حا نم ىلط» ل انأ
 . اهائتياوهث وبك ا * توب مهنه مهل اطح ىلع

 مسهل تناكسانلا نمىل.بةةزطامهلا لاقي و : نيثكلاءاو سدامسوب ىزغي ةعاسمجا لطءولاو
 باعثلاوه ل اة: لطمولاو مهاراقي نم ةنيحتشو لخالا ارتأو ناتسريغطدالو مول تناكو كوش ع

 | حاصلا لاق مضضاا لب وللا سرفلا لكمهلا( لكك )) ماعنلا نول "فلا لقهلا (( لقد )
 | مانصالا تدبوهو قرانلا ثد ,لكسمولاو فرعشملاءانبا | لكمهلاو * لكشش فرطوهو

 ياو ير شيال رق ةنااو ياريم( لاه ])

 كرا لمس ف ردت“ ىلا لالسهلاو نزاوه نم "ىلالهو هلدالا عباد بث وأ

 هلم رسكسا اذا رلا فرطلالهلاو شحولا هيداصي ناتمعشه ىذلانام_ساالالهلاو
 باقي ةضمرىفاديل اله و« هن د اكمهو لك انلَدَس ا كيلا ةُّمرلاى د لوقو

 تالهتو ”لهتساو هحر * نم لدرلا هو لاهو "ال ال هقرتب اصلا للتو ةمح ىعباولاق
 | لاه ىأ ل جرلا لادو ةةثيلاسالالمارطملا لهما او تدصءامسلا ثامماو تااسى أ هعوم د

 || سوكنلا لبلاد هللاالاهلاال لوق نءىأ ةللها!نمترثك أد_قلاقي هقاالاهلاال

 أ |للهلاو« لءلبت توملا ضايس نعمولاش ه«ريدز نب بعكل اه نيجاف ىأ لاغاق لج لاق»
 ْ | كلذو ءامسلا تابتسا لاسة» رطملا لأ لاهلادي زوأ اترذىأ الإهنالف كله لاب قرفلا

 | ”لهأو ةدالولا د_:ءحاص ىأ ”يوصا |”ىلتساو هعقو توصوهلاشيو اهرطم لأ ىف

 مع هارب د“ لهأ امو ىلاعتءاوتو ةحيذلا ىلع ةيمستلاب“ لخاو هيلتلإ وص عنرا دارقعملا

 رجأ نبا لاق توصلا عفردل ءأو هللا مس ءاريغب هملع ىدوت

 رّمعملا بك ارلالمياك ٠ اهناكردقرفاان” لوي

 ش لهألاةبالو نيت ىمعوه“ :لعسااَسب لاق وهلعاق مسيملام ع "لهتساو لالهلا“لهأو |

 هسامق ءقوهو ل دفهانلخ د لاقي لوف هانالهأ لا ةءالو اذكتيل_ل نعان الهألاقيو

 اذابوثلاحاستلا لهلهدقو جمشلا فيض لهاش بوث لاقي و. بّرءمودو “ممل هاهلاو
 ةغبانلا لاق هففحو هعحسأ قرأ

 عطاسوه ىذلا قاطانتأي لو ذاك فاريهلوهاانأ
 لئاوبءاكو خأ ةعس زتودقلا وما ملاعق 85 قرأ لواشفر عدو هلهأ ىورب و

 هلوشب ىمسلتل اهنو رعشلافرأ ن لو ةنالاللوم

 البئضوأاكلامرأثأ ثاهله « مه. عاركلا ىف لغوتاما
 بهذ دق لاقي وىفاصلاريثكلا| ءاملا لهالهلاو عر تدك لقب اه نكر ذأ اهله لاشيو

 لهو ىرفاىأ ث .لاهو ليشالرب ز الهو ىرديال ثم < بهذاذا٠ ءاهلاريسكينابله ىذي

 ةدي رث ىف كل له شيق دل ىلال تاق لل-ءالخا لاق هتدة شاع هستلهجاذاف ماهفت_ا فرح

 ىلتاقاذكو اذكف كل له ليقاذاو تكلا نبا <للهلا دش لاقف نوامضاا نو. ءاهكدوّنا

 اجامل تنذفةجاح هفكا له لي وأتلاو اله همفىلت القت الؤ همش ىلا مو أ هب ةىلثا وأهس
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 ا

١ 



 6 « (لطدإ) و « (ماللا بان «

 رعبوه ل ده ”يناهصع اش هم لكب « زحارلا لاق الدهل دوي رمسكسلاب ل ده دقو هبح دست
 لادهلاو تادت ىأ ةرصشلا ناصغأتادهتو تخرتسا أ هتفش تلد دقو اضيأ ل دعأأ |

 0 لاقرو : نضغلا نمىلدتام فلاب
 لادهتاوذةيدوأبالضأ »« . ءةوذّرس قاسو لي دهلاوعذي 1
 لعيخ تاذلمدهاهيلعزوع و (١)اريشطبأت لاق قالا بوُءلارمسكلاب ل ءدهلا لمده )
 (2) لافو دسع فأن ع رشلا ةري كسلا ل .رااةيرصسلا نزو ىلع لمدهأاو

 فيشللام_هلاو فةهلا لج لا لواذهلا (دذه) ٠ ميساورلاتالمدهلابا ملاك

 لذوهو ْلّرَأو هلو زها اذاهلوس رععيلا لذوهو لواذ» د>اولاراغملالالتلالءااذهلاو

 لافو ولدنا كلذ كو هو دعىف برطضا اذا لحرلا لذودو سدت اذاءاقسلا
 مرضه نب سأنلا نب هكر دمنن لب ذهوهورمضم نم”ىح ليذشهو ه ىوطاا ارقى: ء11ةلذوه

 دقو ىلا ىف طالتخالا"ةلجرولا (( لجره ال ىشملا نم برضةءذهلا (لمذهإ)
 ةلجرمهلا دي زوبأ لافو ةدئاز ييملاو عب رسلا لبالا نم لجرههلا ( لجر مه ]ب تاجره
 ىلءمورلا كلم لقرع (لقةره لد وطلا لاطرولا ( لطر* ١ ارلا ةيمحتلا قونلا نم

 ةنودربلا نزو ىلع ةلوكر هلا لكرع قشمدننو ىلعلةرهاضي ألا قبو فد: نزو

 ةّردفشدر أ نبا لاق

 انونواناتموةلكار» ٠ الوهصاّوغلاامودنمىأآر

 ةمرلاو لاك طةساذا لممارهر شو هرعش فتن ىأ هلمره (( لمرع ])

 ىشما نيب وهوو دعلا نم برضةلورولا ( لورد هارب ولا اهف انعأ نع فيصا | لهرش ق

 : تي.كلا لاه لزمي لزهدقو د١1 ةضلزولا دزه )د دعلاب

 ”رسسي لام ىلعالازهديادلا تازه لات, نمسلاةضلازهلاو ٠ لزونو موبلك ادع
 تلزهف ةنسم-مئاومتباصأ اذامودلا لزهأو لوز عموهفالز هان امتلزدو ل-ءاف

 اريغو لب الا نمتهليستهلا (( لشه )ل ئذاكأ ةلدلب زههيفام تيكسلا نبا( لب زه)
 لاهو .هّدرب ندي رب ث مح هلع غاي هيحاص نذاريغُنم لجرلا هذخ أي ىذلا

 لاجلا الا ءّر "ىلع ه امسح تمدام هل .ثهلكو

 ةريزغلا قوما! نمو فصلا ةمذضأ !ءاسنلا نم هلضمولا*ارفلا نع دس ءوبأ (لذبح

 ترمكتا دنأو ريثكلا شدالا لضمهلاهريغلاقو سانلاتاوصأ ةلضمولاو لاك

 لذمهلا ب رعلاوزعلا * بلاغ نمالرب رس لو حو

 انالطهو الطه لطمتءاسلا تاطه لاقي هنالسو عمذلاورطلا عبات لطهلا (لطح)

 ءالطغ هعدو لطا_ه عج لطه بئاصمو نالطها اريثك لطهراطمو لطه باسو الاطمتو

 عورأأزك ذلا لاشبالو ةسبك ذا! ىهؤءاعور سرف مهاوقك اذ_هو لامهأ باص« لاسقبالو

 1 سيقلاو الاه نسحأ ل براولوةيملوءانس ةأسهاو
 ردتو ىَرَ ضرالا قيط .«٠ .فطراب.فءالطهة يد 8

 ع

 ىف حد 1

 ||| جاومالا هزات: ثيح ردبلا“امنم ةلك ارهلاو فادرالا ةحترملاةمخل ادب راحل



 ْ ْن رهوال دهريبعبلا لدهلاقيو لفسأىلا هئلسرأو هتمخرأ اذ االده هةددأ او لات ادهو ظ

 ش ه(لدح)#ع ج(ءاهلالصق) و 0

 أ لابحالاو تاك ىأهمأ هتلبحتاو اوةردصم كي رصتلابل بلا( لبه)> :( ابا رسل

 .. | نيباموهوداولا وب رطلاقب ومحرلا ىصقأ لبهملاو لوكسنلاءاسنلا نم لوبولاو لاكمألا
 تيمكسلا لاف مخرلاو ةسالا

 ليهملا هي قاضو انني تالسضعملاب مالا قّرطاذا
 )غ1 لاهو راع ام الا ا 9اهبلاو

 ' هلاههلا نم سدوأ اسوأ : « اصقشم كن ا شح الف
 | بكرو هءاعرثكا ذا محلا اوليهدقو لبالاو سانلا نم نما ل.ةثلا"فدهلا لاثم ”لس.ولاو
 : نعلملا اوهلاقيو ةلييفردت بشق *( ؟)ريبكونأ 1لاق لءهملحر لاقيولهأو اًضعب هضعب

 لابتهالاو معلا نول. مءالذا_ةمو»' ونءاستلاو كذالاثي دس ىفاسمءهننا ىذرةشتاعتلافو
 )ع تمكلا لاق هتلفغتايتها لاقي صاصتقالاو لامشحالاو مانمغالا

 لبتبب روثكلاو يفاكل ار #2 ةثعثعر اممم رباع ىف ثاعو
 ةمرلاوذ لاه هترتغيىأدمصلا ل.بيىذلادايصلا لاب ولاو

 | بستكيث سكلا كاذب ءانأ ىنلأ « هتبغبل لابه دمصلا مطمو
 عيشلاة بضم ونه "”لشهااو " ةبعكللا ىف ناك 0 مال بهو لاحم ليهيثذو

 .جاعلدتنأو نفل نبا ينسمالا( لاف ابرملا
 | لته بئاصسوالا متو انالتهو الهءامسلا تاتهلاَيب « لاتتلاهئممىراوسلا برض

 | لاقتو ”نئمطملابلا نيطئامغل جلا ( لش )) لقهدقو ىلا الكل 'هلقهلا ( قه )
 اهريغو ةمصقلاب لو هقثو مبقلا هعمسأ الجم هبل دو «ريبانزلا تاوصاك اهنم لحملاب

 - تيمكلال أه ءاجوهلالثمةعيرسلا لبال نمل جوهلاواوب ىراذا
 لجوها امل ءاجوه 5 طامسلاب مت راشادعبو

 1 لجو هلاو » لجوهلا لد ماناماذا دهس« لافوحوهالا لجرلا لجو هلاو اهتلملفىأ

 ظ | 0ادكسوح ةّرمواذكه رمت أت ض رالال وهلا ”ىبيصالا اهبمالعأ الةالسفلا
 لدن

 | لزغىدانأبءاضم نطق « لوفالا ناهصدتلاب هناك ه لحوهد املك ىف ل الاو

 دوعلا نار لاق ماسلا نمركسصنلا ليدهلا ( لده
 فزامدّرغن برش عملا نم .٠ اهطسو ل> رلا عااظلا ليدهلاْ اك

 ةقرلاود لاق ردو لثمالي دهل دبي ”ىرملا لدهلا.ةيماجلا توص لددهلاو

 عج - را | ليدهلاو ىناملاحاور ٠ اهقاشٍب صحا دنع ىتقان ىرأ
 سدلفاولاه 00 ا واللاب جوت ده لسع ناك خرف لد دهلاو

 رعاشلا لاه هيلع كوالا ةمادج نم

 ليده نم لإ دياج عرسأب 35 ريدملا ينيغتب نانو

 ايم كا ذورغدملا ليوط ناك اذا ل دهرمعيو لدا هلم سنو هذ هرغشم ل ديف ة هةرس رقلاهذخأت
 ا

 حمم



 56١ ه(لب 00 ه(ماللا بانه

 لاغبالاوءاذغلا"ى ملا نيغلارسسكب لغولاو. دب ىأ لغو ىعالا اذه ن نع ىلام لاقي اغلا
 ظ ىشعالا لاه هيف ناعمالاو مد ريسلاريسلا
 ا لافنالا ةعيرس حاول 5 ادنبو بكركملازعمألا طقم . ْ

 تاقوبو لمار نيكس لام ل قولا (لتد) دعب واب ييةراس اذا ضرالا ف لغونو |

 جلال قو دسةورذسحو رذدحو سدنو سدن لم لقوو لقو لعو هم لاي هنولع لبحلا |
 |رسسكلا,لقو سرفو ةيورالاداووهو رذغنم لقوأ لد 1اىو دعصتى ألبا ف لقؤاذا |

 | ةلكئد ةزمهل انماضيأ لك وكب رحكلابلكو لجر (لكو )ب لابمبا نود وخدلا نسحأ اذا | ٠

 ا ةأسحا تلاه هملع لكسيو هريغىلاهىحأ لك باع ىأ ةك ةكونالة لاقي

 ١ ىلامللا فصيد.سا لاق عضوم مهما متن فلاب لكومو هب لكو فواهك ننوكنالوأ
 نك ا 5 يلا ىذا عرب يلو 1

 همحاد ىلع لكسب لك او سرفو ريسلاتءاسأ اذابا دلا تاكاوو دحوم ثم ئابوفوأ

 ليك ولاوررسكلاو فلابد يدش اكوو ديد لاكواهيفهبادراقب برضلاىلحاتحيوودعلا ف ظ :
 ا زملا اراهظالكوتلاو ةلاكولاوةلاكولا مسال او الركون اكس مأب هتلكو لاقي ف
 تاكتواهلصأو هتددعاا ذا كم ٍى نالف ىلع تاكتاو نالكتلامسالاو لربغ نع داقعالاو ْ

 اذه ىلع تمني مثلاسعتفال ا ءات ىف تن دف ءاتلا ابن متادبأ ماهل ةامراكنالءانواولا تيلق
 ماغدالا اذه ال ةءلصأءانلاَنأ امهوبتءلعل ا كالت اسف نكت ل ناو لاثملا نمءاسعسأمامتدالا |
 تاز وهال او دمها دةمْكااون الكا وةلكتلاءابمسالا كلت نخ لاح فهر اهظازودال | ْ

 | تّددثق لدبلا تمزلف ورح ذه الواولا د .عتالو ةمتتو هلكت تلقترغصاذ او ىوقتلاو |
 هلوقو كنأرىلالوكو وم سعالا اذهو الوكوو الكو سفن ىلا هاكوو عوج اوريغصتلا ىف

 بكاوكلا“ ىلعب هيس اق أ لمأو 5 بصان ةمضأانيول بلك |

 1 را تاو ( لولو ك.لعوهلكياو هيلع تاكا ذالك اومانالف تاافو يبعد أ

 ْ حاخلالاف تاوعأاذاالاولوو ةلوإو
 ٍْإ سرح ىف تا ولاولون تاه سر تاكا مان اك ا
 ًادقوعزفلاكب رخلانلهولاو ةعزفلا هلعولاو :لوأىأ لهو لوأهتتالاقي ( لهو ا

 البأ فص "ىاطقلا لاق لفو سمو لدووهو لهون لهو ا

 أ قو ةنع نب ناكالخو 9 انلمحر دنع نهتذ 1 ىرتو !

 أ الهر لهأ جفلامبلات اهوو اهسو هنف طلغاذا الهو لدول ( ىشلانعوئثلا ف لعوديزوأ | :

 لكك منأالا عب ول_ثمةلكليو ( ليد ) تمشو لدم هريغ ديرت تن و هبلاٌكمهو بهاذا

 )١( ىشعالالاه البو هيدا قو ىليوو كابو هليو لاقي باد 0

 ' | ةد_عج نب كلام لاق ”هلبو لا ةيفءاهل!ا-ملع لخدت دقو.« لج راك ذم ىلبوو ند ىلا

 ا ريعنالو لت ةاشالذ 95 ىرخأ ك.لعو هلو كمال ةىلغتلا |

 أ هفضتملاذا اذه*ادّمالا ع عفرلاو لعفلاراعخا ىلع بصالاف ديزلالو وو دي )ليو لوقت
 قداول.ولاراسب نءاطعل اق ريتش هل ن نكييل هتضرول كنالبصنلا الاس لف تفضأ ا ذامتأذ |

 _هزحنم تعامل اجلا هيف تاسرأول مج ا

 - لالا جي
 اهرززي اق مر
 "٠ درهتراج

 هل



 ار يورط صو أو ماباع ا الؤطو هبل الصدد "هل صو الصوءيشلا تاصو «(دم )

 ىأ موقىلا نولي نيذلاالا ىلاعت لاق نالفلاب لوي نأوهو ةمله اذ اىؤعداعدىألصتا

 ىأاذه ل_طواذه لابو فلتاو نوثا!لضولصولاو نارها ةضلصولاو نولصتي
 | لصو عتجملاو لص امناء ةئشب لصتائث”لكو ةعبرذ و لاضتاىأهلصو اموت وهلم
 | نيقانعنطأ ةهيس دلتةاثاا ىهةبلهاملا ىف تناكىا اةللمصولاو ل_دامذاالاصوال او

 دسم

 | لصوو مراصتلا دضلصاوتتلاو هبلالوصولا ف فطام ىأ هءلا لصوبو كلذا مب لعفي ىقلا
 | هريغو موصلا ىف :لصاوملا هنمدالاصوو لص اومهصاوو.لصولا نمرككسصأأ اذا الء_صو
 | 2 <ىلذهلالؤخملا لاق ليلا نملصوناملصوملاو هذخنو هزعنيبامريعملا لصومو

 ْ 00 لصوملافرطهيققلع « دقو ليصوب تبل سيل
 | فرطدنش قلعدقو لاق مث هعم تامال ىأ تملا اذهب ”ىبلا اذه لصوال ىأ ل جرلءاعد
 | ثيللاهيلاراصامولا ديربي ىذلا ببسلا "ىلا فقاعدقدكأ هيزصتيسدنأ ىلعلاصوملا
 ظ رعاشلا لوقو دابلصوملاو

 مرطاورسضملاائمونالسوم او ٠ انا قارعلاو انمدزالاةرصدو

 ا رهظتثيد حلا فو لاعوالاو لوعولا عسب او ىورالا ل_ءولا 06 نيواولا
 1 زعارلا لوقاّمأو مهءابوقأ سانلا نم'افعضلا بلغي ىأ لوعولا ىنءتودكلا
 | 1101111 قاتلا لو ويلع مع لابو ةبسنح يبن 4 رئأو أاهكلاعوأ عأوأ

 مهاهلكى د ىراةفاخم 5 اهسنيغوالعو د لاذا تح

 ىلام اا متم لامع[ دو لو كلذ نع ىلاَم لاقي ذي دول انعم للملا لاهو
 تلو و لدم تولع ل_حلا تاءوبو مَدَمَلا ثلا اذهد ثذأو أل ىأ ةهتم نيغلاب لغو هنع

 / ىراوورعشلا فله د ىأالوغو لغيلجرلا لغو (لغد) مرج ن مرعاش مسا"هلعوو

 ىدينأريغنممهعمبرشف مهبارش ىف مولا ىل_علخ داذ االغو لغي ل ءواضيأ لاقيو همفأأ
 سدا سعا لاه ماعطلا ف شراولا ل ثمِبارشا!فلغاولا وهمااأ]ا

 لغاوالوهتانمامنا ه بةهسهريغبرشاف مويلاف
 ةئقنبورع لوقدشنأو لغاولا ريشي ىذا! بارشلااضيألغولا ورعوأ

 ريعبلا ىملسنالو لؤوعلا برش الذاريكسمكلأ نا

 دشنأو لاجرلانملذنلااضيأ لغولاو
 ليج لااتمىدتفاىتص ه لغوربغناكمالغانم « ليحلاىف هسدركبجاحو
 ١ هع ةيجبسب حامي سم ددسص : نس جبس مالي حصن + كلا هير تصوم يحس وج سمي بم يأ ب ديمو ييجي يحسم صام ل هصطصبخب حب يوم هس م يس يعج سطل

 5 اردلا



 مالو -  ه(الاباإ»
 هع سهم حسنا بكد قيمفل ديم اج 07 با

 ْ لاهو ءايلارمسكي لب وللا كاذكسصو |
 ءال انلنااهبسك اواهلبوعىعسأ 5 اهاديعىتأدي وج تعز

 ةفرط لاه لس _ ولا كاذكسحو بالا نم ةمزحلااضبأ ليوم ١

 | لوب دوم ضرالاو ليتءامسلا لبو دقوديدشلا ارطملالباولاو « ددناأ لس . ولك خيش ل هليقءأ

 | ًاديدشىأ لس و بادعو لس .وبوبشوأ يدش اليو اذخأ ىلاعت هلوق هنمو نيمتالا ل 0

 | لثولا (لث 2( 2 ىيلءام مسالابوو دنا ساررعرب فال هب اولاو |

 |(لجد) لجر مساةهلئاوو ليثو نيرو فيلا ليثولاو فدللا نملحلاك رحاب(

 ْ هيي م هلبوماذهو تفلايالجوموالعجو لجو هنملوقت فود لجولا |
 ْ |ةاملارسكيل دب وليد ل-جأيو لجوب تاغل عيرأ هئم ليقتسملا فو دعو ىفءانريسفام

 افلا اولا لعج جاي لاق نك ام زالناكا ذا ل املا با نم هبببشأ امن ءاذكسو | |

 | نهغو لان ن راوي مناف دسأ ىبةغل ىلع ىهفءابلارسسكبل صن لاق نمواسهلب قامة | ْ

 | ءاملا ىلعرسكلاا مهل اقدتسال لعن ىفءامل |نورمسكيال مهو رسكلاءاهلكل صتتنأو لدن

 | ةغالا هذه ىل_ءهاش لصن لاه نمو ىرخالا ننال اعدت ودنا لح ىف نو هرسكيامتاو| دأ

 1 | لوتواهلبقامةرسكل ٠ابواولا تراص لح ا ءنم سمالاو لع ىفاهوصتف املا عةهنكلو | ١

 أ نيللا كب رصتلاب لولا ( لحو ]) "لجو نكاو الجو ثنؤملا فللاقيالو لجو ال نسف |
 | رعاشلا لاه ءانريسفام ىلع مسالاو ناكملا 0 وملاو قيقرلا|
 إ لحوملا ىف ندسرب نأ زاشوالا ىلعادوكرنيعلا ميسصأف يق

 ْ | لول اورطملاةرثكل لدحولا ةفاذ ىناورلا ىلع سولار قب تذقو لود رسكلاو فلا ورب :

 | هريغهل-وأو لولا ىف عقورسكلاب لجرلا لوو ناكملا لحوم ساو هني .درتفايكس د
 | اند+ا ىفةآرملا هل. ذولا ىلذهلا لاه ورع وأ (لذ و همفهيلظى أوس .وفلحاووأ

 معللا نم رازللاعطةدامةلاذولاو لئاذو اهعجو ةضقلا نم ةعطقلا لي دولا دسسعوزأ ىحوأ
 لوراونالر وعجباوبضا!لثمءادلرولا .( لرو هئماولذو دقالاق + مقري غل | ١

 لء_وتلاو لآ ةاسولاولدسولاعمباو رم ريغلا ىلا هب برع. ام اهل .سولا (ل- 9 زمهلان|
 | لدعت هملا ب دى“ هلتسول ملا ل_توقو "هل.سو هبرىلانالذ لهو لاب د-او لسوتلاو

 5 | لاه هقناىلاغارلالساولاو ةقرس ى أ السؤل ىلإ انالفذخأ لاقي ةقرسلا اضيآلسوتلاو

 ( قاطلافي رطغلانيدقاو لاق ئطلءام ل بدومو « لساو هلنا ىلا نيد ىذ لكي« ديلا

 نيلاوءاملا مف. ضيم دقناكوأ

 مقسل تاء ادىناغب 5 لسومءابعىزعملانلنل

 (دشرلا
 رعاشلا ل وقامأو. هاملا هنم هرطقي لشاو ليجورطقىأ |

 | ميم نرعهذم براشملا لك «. هللقومالسلا لولا لعأرقا ْ
 | اضع بلبن :ىأالاشوأ موقلا' اجوديذعهاص هنقو ةماهت محا ميظع ليج مساوهف | ا

 1 ا ةربسم هاهسج اه هيه وجم تفهم هلاو»امغلا هلو هلركاو

 بيف ةمن

 : انالثوءاملالشوو لاشو أل مرلا,لهو لثا ا فو لملقلاءاملا كا ءركتلا لولا



 «٠ (لبو) ٠(واولا لصخ) ه 4م

 ىلاّدرهدرولا ل وأ ىف قست لب الان الانأ هلشل هن أورسك-لا له دقو لوالا برشلا لولا

 | ىلشهنلا (لنغ) لجر مسا لاسهنمو ىرملا ىلاّدرتف للعلا ىعوةيئاثلا قستت نطغلا
 | ناك ا ذاو لاعذ هلال فرصا وهن هوس لاه لجر مما ثْمو رفضا !لاسش ناو بئذلا

 | ل شمنانأ ىنكي ”ىمسقلاةرارزنب طرقا ناكو نونلا ةدانرب مكسحملا نكي ملرفعج لتم مالكلا |||
 | سعالاو هريخهلانأو بعت بعت لثمن ل تو صأو باصأ ىأ ال لات: امخلا: ( لإ
 | ةأ ما مساةلئانو رصم ضيف لدتلاو هتريسك كن نعت ريخأ اذاو نونلا منن لن هنم
 16 شورفلا تاك مصاالئانو
 |لأودقو ةكسحماهل ا لاثمتل أ ومملا كلذكو أدم لا لئوملا ( لأن م( دارا لص

 ل_عولاثمتلأولاو ةاسنلا بلط ىأل عاف ىلع لءاوو ال يأ لوعت ىلءالوووالأو لثر هملا
 ىفةيشاملاكاأوأ لاقي ' ”ىمدالاةلأولا مهدؤقو نالف بت الاقي نيجرسسلاو ة#تمدلا

 «لآومماهباّرذسمو نحأ « حاعلا لاه اهراعبأواهلاونأب ه.ذ ترث 5ٌىأ تامفأ ىلع الكلا
 | تبلقطسوالازومهملعفأ ىلع لأو الهو رح الا ض.ةنلوالاو تعتجالءالاتا وساق |||
 ىلعاضي ايلاوالاو لئاوالا عجاو كنم لأ اذه مهل اوةكالذ ىلع "لدي مغدأو اواو ةزمهلا ||
 لواوأ ىل_ععم <« ملاناؤزمهىلو الاو اولا تءاقف لع :وفىلءلةوهلصأموقلاهو بلقلا ||

 اماغهتمةالوقت هفرصتإ ةغصهتلجج ا ذاو هو عجبا فاأ اه-مءنيوا ولا عامخا مهلاقثتسال

 لوألا ماعلقتالو تيك_-لا نبا لاه الوأ اماعهتءشللوةتهتفرصةفص عت لاذاو لوثأ ||

 نملوأ لاق هن اكماغا فصول لوتالا عفر نغ لو ماع ذمو لأ ماعد مه اراملوقنو

 هتمعض لوأ اذهب دبا تاقاذأو انماع لبق ماعذنم لاه هناك فراظلاكهلعح همست نمو انما

 مكيف لوتأ هيأ ديا تاقذ تثصن فود 1ّت رهظأ ناو لبق هدلمدللل اوةكج ةراغلا لعألا

 نمل أ ذم« رام تلق ءأ ل.قامو»هرث ل اف سماذنغه_تاراهلوقنو كلذ ل.ةلوقت أ

 كلذزواجتلو سس ن ملون هلو أذمه-ةءارام تاقس مآ لبقنيمؤنذم هزت ناف نس |||

 رعاشلالاه ةلؤالاّت:لوأاذهلوقتو
 ثق تام داعالا دوس ىلع ٠» انة قانادالبلا حام ]

 ! ةّمرلاى3لوقو

 ظ ركحالو عدةلادءاذادعت .٠ ةماوأ هل تسنأن م .ركامو

 | دلدكسحو رخأو ىرخأ لئم لوأالا عيجباو ىلوالا ىه ثنؤم اف لوقتو هنانآ ونافم ىنددأأا

 | ةقانئعي «  لوأ ماوقالدوع ىلعدوع «. رعاشلا لاه ثدنأتلا ثمح نملاجرلا عامل
 نب بن»ْنب طساف نب لثاو وهو: هلق لث او ونواوالاّت اق تش ناو ميدق قد رط ىلعة سم

 | عرملا ليو دقو بألا لم ةماخولاول_ةئلا كير صتلابةلبولا ..( لبه)) ”ىبعدنب ىصغأ
 | لمفلل ةوهشىأةديدد_ث لبو ةانشلاءاضي أ لا ةنو ميخوىأل_-زوهفالابووالبو مضلاب

 | تاكناو كنب كةفاوز لا ذاكالذو هتخوتساىأ دليلا تابوتساو منغلا تلي وتسادقو
 لاقو ة.ضغلااصءلا ل-ولاو همت

 هرذاهت لب وىرخالا كفو: « .اهءامز ”ىدي ىف مصاول
 مندي اسصسلا حسا لا
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 ْ | ديرتلا ماهل لكلا دذن ونأ لاق و مانللاةديددعت اسأل ذلاو درتلارمسكلاب لك 1 «(نع) ا
 | لاعبو د .انعىأ هلك هللا هامزو هوا دبعأ هب لكس هناكه شو هيث لدم لكدو لكت لجو أ 0

 : لاهو ناسنالا لك ىذلا لكذملاو هرغلةريعوالاكس هلوجا ذا الا كذت هيلكن | 1

 | لكانلاو نيج ىأ مضاانلكشي نيوأا نعؤرت دع' !نع لكسنو ه لكشتملابيئاغق أ ىلع مرا

 ْ هللاّثاثب داى و؟ىيصالا# ةركفأو هيف ةغلرسكلاب لكت دسم وأ لاقد فرعا |نايحلا

 | بما ”ىوقلا سرغلا ىلسع برجل ”ىوقلا لجرلا نعي كيرلا لكسنلا ىلءلكسنلا "بع
 | للا هباضأ اذالومماعطو لغتاذ" ل: ضرأو ”هلغةدحاولا فورعملغلا (لغ)

 | سوجلا لوقتو بايذلاءايطألا امسي و عسنتاو ىعستف حتت مريسي مرو عمراغصروثب للا

 ٠ لاهو اهحاص ىشةؤلا ىلع طخمت هت أن مناك اذا لج رلادلو ا

 لغلا ىلع امتخالانأو مارك « رمثعملقرعربغاثمت بمعالو أ

 مئاوقا| لمن سرفو طقم ىلارعشالا نمزف املا قشوهو ليلا ب ورعنءبيعاضيأ اهلغلاو
 يكل غلجروةممقلا اشيش لارا هكر ا ارمثكى أ مضلاب "لغو ذ سرفو رمت بال ناك اذا
 تبمكلا لاق لم أ دقو لامغالا نا زكتخوور عى أ نع ماسغ

 ْ لغأ الو نيب قالا تاظفحما ملكتلا يع زأالو

 | بمن |لاوتملاورعوبأ ( لو 2( عسا زي ومالا ةدساوعاةلاو ١

 | توتسااذام وتلا لاقيو لاونأ هو اضي ألونلاوهو ب وثلا كالا هلع”تفلي ىذلا |
 ظ لاقيو +4_اوقشر ىلءىأ داو لاونم ىل_ءاوعزو دحاو لاوئمىل عمهموقالخأ | 1

 | كس ىأ ع كلونم_هاوقو ىوههحو ”ىأ ىلع ىأو هلاونم" ىأ ىنعىردأال ظ

 ٠ جالا لاق“ اذكو ذك كازانت تق: "اك لوانتلان ءهلصأو كا يغش |
 انهناباستحافةماجح «ه اهب درب نأ هلون ىلث دو تجاه ' ا

 أ تم لئانااو ءاطعلا لاونلاو كل ى مس امى أ اذكل ممن نأ كلونامو "فكي نأ هقحىأ |
 .نما!حاضولاه الاون هتطعأ هتلونو ةمطعلا هنلنوالون لون أ ةيطعلاب هل تان لاسقي ظ
 ممللاىفهقا ضخرام هت أمنأو « اهدنعت عرضت ىتحتاؤناخ ظ
 ( ئذلا هتلوانو لاون أموقونالان نالجرولا ونلاريثك لان لنج رتيكسلاا نبا لسقتلا عي

! 

/ 
١ 

 ا
 / أ لمتلا ل ( باوضلابىأ «لاونلا:كلذ سنلو تءزج ١(« )د-بالوقو هلواننف |

 ظ رافسلا :رط ىل-_ءزوافملا ف ىنلالزانملاىعستو ىعارملا ف لبالاهدرتءامنيع .وهودروملا

 ١ لاق لاا ىلا قلما ”هلهانلاو ءافابتشإلل 06
 ش ا.هلهان ةهرج امل نيسشاولا هلهان لانه بق ارث 7
 رعاشلالافو دادضالا نم وهو نأب رلالهانلاوناتلعلا لهانلاديز و

 َ لهانلالسالا اهتملونبا «ء ىتولا موب ةتعطلا نعاطلا ْ

 | ٍتلطو بلاط لم لهن ل هانا عبو ناشانعلا تشاو براشلاانهه وهدا بعون لام
 ْ زارلا لاه لامجو لب لدم لاننلهتلاعجبوأ :

 3 الافبتا "ايا ةا لج « .الاهنلا ءيئأنن ناكنا
 حمس دي يسيرا ب اال يصمم سم سه



 3( ١ ( 0 لا اء ىلا كفن

 | هأا لذونلاو ررغلا دعب ىهو لفنرهشلا نملاءاثالثل لاسةيو 1 لنلاو نا ذوحلا هب

 لجر مسا لفونو «رفزلا لفؤنلا هفم ةمالظا لأب ه لاهو ءاطعلاريثكلا ل-جراا لفونااو
 1 | فلا اضي أ لقنلاو عضومىلا عضوم نم ليوحت ئشلا لقن 4 لعن ةيلمملا لولا

 | ايياتافر هلنيلقن ىفءاج لاقي هإةمريسكسحل ان لمذلاو ةعقرالا قلما للعنلاو ىافنا
 ْ تيمكلا لاق فلا لقنملا كلدكو لات

 | لقملاةوف!انهبشو ه نيالا لثم عطابالا ناكو
 ْ ةنعهللا ىذردوعدسم نبا ثيدحإ ىوءاضءرلا نمىف اها بصيام ”ىنللا بحانص بدصي ىأ

 أى ىهذةلوعيلا نم تن, دقةأ ماالا ةلظاست قات سرا [ضال وسمو مأم

 | ىدنع مالكا هجو ناك امرهشلاو ثي دعا ىف تقفتادب ةياورلاّت أ الولد بس عوبأ لافاملةنم

 |لةنلاورفسلا لحام نماهلكرملاةهلةنملاو .. ليما فقير اما ااضي ألقثملاو اهيك الا
 لقنلاو عض وم ىلا ع وم نملاقتنالا نم مسالا هةذلاو بارمشلا ىلع هءل_ةذتيام مضلاب

 تيمكلال اه رخآ مهس ىلع للهدف مهس نم لقلي نشد ىلا كي رخلاب

 راج لقتل تيكملا نبا رشا عم ءةراخلااضيأل نلاو .« . بغاالواهشد رلقنال
 00 يل رسكساا لبةن ناكما ذهل امي راهفالا لدم
 ١ 0 5 مدللا# باوطلارضاملاوهو لقنلجرمهاوق هذمو قطنملا ىف ةلقاسنملا لقنلاو

 4 لقنو ىريص ف.سلا نا دعب * مهل حح ىمص ل _ىب داو
 ليقنلاو ليقن قير طلكو قد رطلا لمقنلاو كُث3_وهتث 3اذاثيد_1اانالذ تاقانو
 تركسلا نبا ل. نياوهلاسقي ةيرغلاذ ةأرملاةليقنلاو .هيلعة مؤ ادملاوهؤريسلا نم برض
 ىو تلقن لا ةيديسع وارالبقلا علام لعنلاو اريغبلا فشامب عقرب ىتل!ةبهقرلا هل“ ةئلا|
 لقنتلاو لة نم لعن لاق. الس قنت هلق هتاقنلكلذكو هديلصأاذا ىح تاو هس: ءقراذا القأ

 ةريسكت ىأ مظعلا لقنت ىتل ا ةصشلا فاسقلارسكب هلةذملاو لقنراكأ أاذاالءةثت هلقنو لوما
 دقن سطر ذ لع ليرد دب عضيتأ سرا ةقانمو ماظعلا ىشارفاسونم جرس تح

 ريرح لاف ةرابجاىفا

 لارحالا لقانمقاقرلامرمض ٠ 'ىدملا دعي ناو فرتش "لك نم ا
 سرذلاسقب وان اهتلقن دقو ب_>-ًاريغنماه غني اللعوال منللبالا ب ناسا لا.ةلاو

 اسرو فض رعاش ١الامو لق

 نئسلا فاجومج للابلام لامءان .ه اًشىتح هعنصاناقنف
 ”كلثقنلا علقو ماشا انرقل ان نم برش النالاو ناطقلا فالخب ساس !!نمتهفانلاو

 ش نحارلا لاهو ىشسماذا بارتااريئر يشل

 هب قناشنتثنأةراتو. ٠ هلكفلاو ىلوعقلا ىش
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 اهيبكم

 مآ راق



 ع6 ه(لفن)« « ( ماللابا) ه

 دادضالا نموهو حريم ئشلا يفةلصنتنثاذامهسلا ل صئاضن أل اقنَو: لصان قوذأب |
 هئم تءزئا ذا نيعلا تددقو ريعنلاتدْرقمهلوقكوهو لدن تءزئ الص مهلا تلصنو

 نوعزنياوناكم مال "لالا لصنمو ةنسالا لص:مةمله اا ىف بحرا لاق, ناكوهلصن تعززن

 ىششعالا لاف ضعن ىلعمهضعتريغيالو نو زغيالو هن ةنسالا

 ْ اذارلاتلصنأو دادضالان موهو لصنا | هيلع تيكراذ ا كلذكو ىذقااودارقلا هنمأ

 بطعيداكدقو ادد ريغ ىضم «. امدعب لالا ل صنم هكرادت 1

 0 زباب نما ىلا :ونيعللا تت نمسأ ١ راد قنعلا باب لصيغفم ل يصتلاو

 هنود فاول اس برت لت اومترلغاذاهتلضافان الة تاضانلاةيءامار كأأ
 لاضداو عفدو هرذعب هع ماكت اذا نالذ نءلضاش نالفو راعشالاو مالكا لبقأ

 0 امهستلضتناو موقلا نمالجر تلضآاورعسلا فاي دي اباهيمر لبالا |
 .١ لدن ١) ؟لضنانأ ىف ىكيفانم دبعنب مئاهناكو لجر مساء شنو ترتخا|

 تب وذدوبأ لاق لطابنلاعجاورهنا هلاك د ناكزوكذومهمربغ غرسكلاب لطاشلا|
 لطاني قاهل للم رجلا نم « اهدنعت رج نما دنعام نأولغ لاع

 للعلا سر تلطنو ةمهادلا لطبشلاو ٠ فورج لطدنب مهتسهاأن م زجارملا لامو ولدا لطمتلاوأ ا

 ( لعن ) اليلق الرلق هسأر ىلع هبصت م زوك ىف بو دالاحوبطملاءاسجلا لمت ن أو غو لوظنلابأ ْ

 لءنودلعان لحرو تءدتحا اذاتلعش او تلم لو” هلعتاهريغصتو ةثؤمءاذحلالعنلا ١

 بادو يوي عبم سشحؤل ارا لاقدو هلعان كناق ىّرطأ لكلا ىفو

 ىفنوكيامغمل !لوثو امدش تن. الءاصح قرين ةظلغا !ضرالا لهتلاو تان لااقبالو

 ةةرلاوذ لاهو ةضنوأ ةددد- نمهنفج لفسأ ا

 هئاسالاولع تناك ت اوال وأ ل شيقابلا شت السلا 0٠ ١
 اه غسرلارخؤم ىف ضايبلان هوكي نأ لاعنالاو سوقلا ةمسرهظ سلب ىذلابقعما لعئلاو
 زواجاذافاذكل جرو 1ذكديل_ءنمصرف لاقي ريدة بالو هو دميالرعشالا ىلع رذاخعا ل
 اميركي اهم أ نم تعلقاذا "هل عنمة ب دوو يدخل اوهفر ادد ساو غاسرالا ضعن ورعاشالا

 نامعناكوةبسإلا لي وطناكل جر مسا لاةعزو .عايسضلا نمرك ذلا لئلا (لنعن ) ْ
 ىهوتلةئل!لثم ىلإ هنلاو هتك لوطا لج .رلا كل دي هش بسعو هنم لءئا ذا هذع هللا ضر

 اذا لغن نالف مولؤق هنمو لغذ وهندبككأ ريسكسلاب يدالا لغت (لغن) ميشلا ةمشم

 ىأم 11 م + 0رتج عسا وبلا دساف ناكتسمو ْ

 ال_ةئاهعدأام ولو س4[ ةند ا اها ارئامز 0

 تلذانااو ةالصلا هوان ةكموب تال مح نم ع وطنلا ة. طع ةلفاشااو لفالا 0

 ىعالا لاق هديل دب اك لذات هنم قداكأ ئثلانملفتناو داولاداواذبأ

 هلا حامع
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 ضي لزنلاو لازال عجلاو لوز أ سهرام لزنلا ( لن )) م ىبيذن حاطة و#ردقأ م لاقد
 لمست تناك اذا ءل زنا |نيب لن ناكمو ةلزرت ضرأو كيرحصلاب لزتلاو لزنلا رثكم اعط لقد عيرلا
 لعموقلات دجو ىنارعالانبا عقم ىأ لزن ظ-و رمسكلابلزن دقو اهي الصار طم ىف دآن م

 لزنلاو مهتاخكس لش. مهتم اةدسا ىلع ىأ ممتالزن ىلع ساذلاءارفلا لاقو مهلذامءىأ متالذنا]
 ةمرلاوذ لاق نمل لاو رادلاو لوملا

 , 2١ عجاورنيشمق اللا نمزأ الاله ه كراع مال ”ىم ترام
 فاز حذو مبملا ذب لزنملاو هن م نع طس أنالف لزنت ساو عممتال رمل ةةزتملاد
 أ تلزنلوق”لوامل رهو لوزنلاىازلاو ربما فب لزنماواكرابمالزنس ىازن ألو” لازنالا
 | لدتردكمنيملاعمدختمكب ٠ لاهلزتمزادلاكترك ذنأأ ١ لاهو الزئمدالوزن
 لانو بيرتلااشي ل رزنتلاو اليزنت هلزنو ىمعةزتتسا وه مغ هلزنأ ور د_ه ٠ هال لزغأ ا بصن

 8 . هلوش )١( رعاشلاهثنأ اذهلو ةلزانملا علو دعمودو لْزن ا ىععماطق لاسثم |]
 ٍْإ رعدلا ف "ليو لازن تءءد 5 اذا تن عردلاو شح ناو

 دئاد_ثنءةديدشلاةةزانلاو لهم ىف .اوزعتا لزَدلاو ناقيرفل ا ل زانتي نأ بر ١ىفلازئلاو
 | نيماعلاه ىماوأاذام ولا لزنو لزتأ دقو لجرلا ءام مذاانآل ازئلاو ساذلاب لزنةرهدلا

 | هلعاف تنأام مسام انلئسأ ه٠ هزانريغمأءامسأ تلزانأ لمفطلا|]
0 

 د

 ا
 ١
| 
 ا
 ا

 0000 اهلا مام لزانملاث ا « تازئاهنأىاتأالتبفاو رج نب لاق
 ا اولاه ىرخأ ةلزر ءاردغإو ىلاعتهلوقو لِزن دقو ةلززن هي لاقي ماك اك ةلزئلاو متن أ ىأ
 0 رعاشلالاقو فرضا ليزنلاو ىرخ رم

 | لاشي ضءب ىلع مهضعب سانلا لوزن نموه سفخالا لاق .الزن سو درغا !تامج ىلا ءتهلوقر
 | ةقانلا تل فو ضءب نءموظءددار ىأ اولسا.:توداولا للا (( لن )رالزن كدنع اندجو ام

| 

 ظ نم هسفنب جر نيالا كد رصكلا,ىلذلاو ىلسذلل دقت ىتااةلو ذلاو مضلاب لسسنت رعةكدا عا[
 س رنم طقسام مضاء ل اسنلاو ل.سنلاو عمشلاقرافو باذاذا لسعلا لمسنلاو لول الا

 شسردورب ولا ل نو السلفي و لش هشيرر/اطلا لفنلا-ة.و .هريغوريعبلارب وورتااطا
 ىد_:يرئاطلا سد تلو هشيررئاطلا ل_ذأ كل ذكو ىدعتيالو ىذه هسفنب رئااطا'
 لو وهتمد-ةتاذا موق !تاسنأو اهرب ولن نأ اهاناحاذا لبالا تاسنأو ىدعتالو
 مع رىلاىلاعت لاهو عرس أ ىأ انالسنو السن لذي دعل ايف ل فو طقس لجرلا نع بولا
 نسارلا لاه لباونالب زمطي مل ليشنلاو معلا لءلق شان دخل (لت3) نولي

 هةعزتنا اذاهتلثتناو مضلاي هل دن اردقلا نءمسللا تلشن و« فغرلاو ل._ثنلاو ءاوشلاّن اأ]|
 نم متاسللا عض هوم ضان” ثنملا اورد_ةلا نع معلا اهب لشن ةديدح لاشنماو لشن اراسهنم

 ْ لوس عهلباو خرلاو نيكسلاو ف.سلاو مهسلا لصت ل صنلا ( لصن ]ل ثي دا وهو رصنملا |
 الوص لص رهشلا لصاو هعضوم نم جي رش رفا صو ف سلا لصاملاولصنملاو لاصر ]|

 هامروهاوق هئمو لص: اهنمحب رخ اذا مهسلا لصنو ل_صان ةمخل لاقي تاذلطاةنعلاز
 )سلال ب ب 2 كئش

 قودي



 24 لجو « (ماللابان]

 عقيربالا هلكلاو للا ل ا دن مو ةةمصعلادارأ ثن انغرا

 ةترلاوذ لاقو  لانلا للا بوسعيلوقن يح ىتنالاورك ذا ىلع
 ال لدغ أ ةمطعلا نم ه د ل ”الوقر دصم مضلا:لحضأاو 58 اهلاتقال سلا ن ءدي فايق

 لش رايلغأةباشديضسا ءاد روم ةأرملا تاحغو ىلعف ىلع ةيطعلا ىو

 نأ ةيعستلا ىهورعوبأ ل افو رسكلاب :لغ اهرهماهاطعأ لاق اضوعذخأتنأربغ نم

 لا ازها!لودتلاو ى :وعدلااضي الدلو هنيشوقادصلا دفا ذكواذك اهتلف لود”

 لان لجو مصخأ فلا والو فرسكااباضرأ هم-ج لغو 4اا لغو لدي همسح لف دقو

 الف لذ ألوقلا هتلحضو لام ءّسالا ةرثكن ماه اباظ تقر ىلا فو.سسلا ل-اوئلاو لوزهم

 اذاهريغل رقوأ هريغر «ثنالفل ناو هم ء!ءهتمعداو هريغالاقال وق هلا تفضأ اذا تقلا

 |  اراعئلاذ ىفكبيشا ادعبىفاوقلا ىلاعتنا رانآفيكك 2 ىثءالا لاف سفتلهاعدا

 1 قدزرفاالاه هله هلكتو

 ْ نأسلاءارجس ني اهات * ادورش ةمف داق تاقاماذا

 ىن«؟ليضلا ولذا( لخخ )ب هي لابس اذا اذك لستو اذكح يهذم له: نالذو

 رعاشلالوقو تل ةدحاولاو |[

 موركلاو عن ألخ هملع « ضعدقوفايدضق اهبتيأر

 هنمحرتعامتلاخلاو هّلب رغققدلا لو دئالةلا موركلاو”ىلل!نءبرضاولاه لذلاف

 هيف ةغلءا1ا فب لذلاو مضلابلعفم ىلءتاودالا نمءاجام د أو هو هب لكن ام لذفنملاو

 وتجدر رو هنري هةلذفتو لضفأ تددةةساءئىشلا تاختناو لداملاو لدنملا لش

 هلعف الل أد ؛رعاشمم ادد ثءاحلنا تفي لتملاو فئاطلاو ةكمنب نيب عض دومه نطو عدان

 وهو ليذد نهر عاش تقل رذهتملاو ةىرتعلا طراق ابوي سل تأاللاشاك ]الا ١

 تادنلا-ةبسالةنالاو لّقنلا لدنلا (لدن) ليذهنب نامل ىنب وخر عوعنب كلام

 ا اككر فصب لاكو 6ع ااريمكحو لدم لح رااورُك-. ,لا نما ّمترخأ اذاولدلا تادنوئثلا

 دوا اءنيرادموقحدعو

 سوفا منحجرذمو * مباع افافش انهدلانورع

 تااعثلا لدن للا قد دزالدف 5 مهرومأ "لج سال | ىهاأ نيح ىلع

 0 سلا !لوق:برعلاو ةعرسلادب رب بلاعثلا ل دنهل دسق ىشو قد رزانىل دنا لوي |

 ليام دكا اركتأو تادئقو لب دنل الت 1 هنملوة:فورعملب دنملاو 8 ٍ

 ! رعاشاا لاق هنهلادالإ نم ىعو لدنلا ىف را

 ريطملا لدن اواذشلا 7 امامث ىف اعىدان تةماماذا

 نالدوذااو اناسجالاىرتمدال هنا مولا لوقت سوناكلا" مظتدقو لادلا خفي نال دينلاو

 ىبسم ىجمدالا !ةترتساىأ ءامصش تادون دقوريكلا نمبر اهذملا يلا لدو:ملاو نايدثلا

 رص ص ص سس صصص ب سس سس سى سس سس سس سس سىس سيسي ب بيب بت

 نطبلادناو ه حرش اوخرنيم_هللا ل دومه د شنأو امخرتسم ىشم ىأالدو:ءىلجرلا

 ربهسخ ىأ ل يدنو لذنو هذ مضلا لذ دقو ةلاغسل ال اذن (لذن ).لاساذا ةيادلاونإإ ذالا



 ء(لغإ» ه(نوالالدقا)#« 4
 غظ1001010100001ا اصل 22 تت يب تبلل

 | رامطضا نط. او نيصش كلا ىفو * دوخ نيل |عضو مال

 ا 1 لاقو دادضالا. راقهالاخباياجساالبتثاوأ
 ْ الءئامثا شادو :ثروأ 5 نأو مار كيلا زرأنأحرفأ

 أ خجدنري مهلايال اصتاسش هيوريمهشعبد ما 0 ْ

 ألبنلا اودعأونءالملا اوتاثيدحلايفو ءاتسالاةر احل بشلاو.. ةظعلا صوتت |
 الدو تنكاذا هتانةهتلبانو اهرغصل كل دب تع .هملاقي فلام لنا نولو.قي ثوث ده او ا

 [ليالاتابو لجل كييرادا خامل : نااان ناز انوار كلا يفك 1 نزك ذو هلم

 ٍ ئسارلا لاو ادي داق وساهقساذاكاذكرا مط دج تةكأ |
 1 ” ياوم واه اوف تاس انااا اهالئاو سغااننأتال

 ْ اال كبواينابعأ ىأ ءامتسالا راه ىنا:لاشبو اليئهتاوان ىأ هتلبةيابنتساو |

 ا ىأاضأ لذ ل جمناك اذامل لب تمل رادع اوعو ئندعب امش ه وان ىاعطا |
 || لينتو ”ىبارعالا نب لاق تام ىأرععبلا لينتو لدئالاف لينال ذأ ىأ لبنت و لبتلا فاكس:
 |مدقتاذافصلان ملتقنسا(ب ل 3 ريصقلا لا.تلاوةقب كلاةلنسنلاو هريغواسضيأ ناسنالا

 أءام ”العماعتلا ضد اضيأ لتنلاو مدقىلا بذج لانااو هلة عسا ىمالل لتناسسا وهءاضصأ |[
 | ّْ ةزايفم فصدىعالا لاه لش مكن هلايلتنلاو ةزاغملا ف نق دف

 لتاوأامفمهانيذلاالا اهطبوي ظمقلا ىفاهل ىنتيال
 ساعات عشب لئانو مدخلا ديعلاوهلاقمف «زاوزو لدن لودح ن نفط « ىضلا نأ لرفاعأو

 أ لنا( لتنال ضب نملوطأ تسوراسد ”فتلاىأتنلا لد ب 'رعو | برعلا ن :ملدر

 ًااهرث لاقيالو هزعاهاةلأ ىأهع :ردلثد_ةلاقب تدكسلان با ينال يسارا عيدا ا
 | لوق:وان بارت تبر خسإ!اذااهتلثنت اوالئنركيلا تاثن دقو رثبلا بارتوهو ةشمدنلا لئثم'هل.ةنا او
 أ النو لئرذاح لكل لامي رسالا لاف ثورلا لمثنلاو : ةر وذ ىأ كد ركتلاءلثن كن هرشحخ |
 ظ تدرطتسا اذا ىتناككت لئنو و لثنم ثورلا هير ىلع" ل لم ءانو درب ف صدر ءاشلالافو ثار ْ

 أاويصنافأ هيلا ساننلا لئاسنتودازلا نم بارا ىفام تطفةاذا كلذكو لبنا |نماسويفام
 | راكان لجان سينم ميلجانهقا عقلا ةيدداد ىأءوب غو لسنا لمت( ليغ )

 | ىألهخو هعفدت :و هاجرت ىأ الغ اومبانب ىصيبا لت ةقانلاو هبىر ىأ ثلا لوقو لولا

 ا مويا سانلا سيب هتلس ما ءيمب ءيوقرعن < تققشا ذا باهالا تامغو هقش عمون نما ا
 | السر مدقعهدب ريضاذا "هلك لجرلا ت تاو تتريضخا ضرالات ثتاوغو لوم ناهاوهو

 | ىأ عضوملالفتسا لاشي و .هوراشمهّناش ن ءرمىأ هول سانلا لف نم لاشي. جرح دنذ
 | نمبرضوهو مرهلا قرون“ ءرسكتام ليلا ضرالانمرهظءا.ااوهو لدتلا هب رثك
 . | لبالان لج اوذلاو ف لمحنو دس أسم ضمرع هل « انس اءأم فصب ش ارخونأل اه ضولا

 أ ءالغ نيعلاو لخأ لرلاو نيعلا قش ةمس لد رحاب لدقل او هب دصدعأم لملاو هاعرت ىلا

 | نامصصعلا و ةئعالا ساو ىأ لدخمنانسو لولا ةندب ةعساو ىأءالغ ةنمطو لف عمللاو ْ
 أ توي مالسسلا هيلع ىسع بكت لس. مخالاو هدسرطتسا يأ هلل تلوقرعنازلا اودلف اللا

 * رححألو

ْ 



 نعهعمسألو ه هوم نيعكءاملا ن امى الم#(؟)دشنأو ةلومةدحاولاتوركنعلالوملا

 مضلاتءل_ىللا سال اوال _مهمت هلومو هرطتأ لهمأوةدْوَملا كيرلا, لوملا ( لهم ةقث|

 بصتتاو لد_ةعاىأ الالهئا"لهمتاودأتاى'هرمأىف ل_هقو راظنةسالا لا هتسالاو ||
 ىفو ثنوااو عدل اونينثالل كلذكو ل-جر الهم موا او ةوروقو نوكسا ضدأ لال ءالاوأأ

 ل وءاملوّتو هقاوالهءال ل ةئالو هلئاو لهمال تاقاله ملال ل.- .ةاذاف لومأ عة دسح 9
 و وكر دع تيتا م كم ةينفعتقاو |

 م |[ فسار وورود 1 سو إ 0

 )| كي رأاب ل. لاو لا ةئشلا لامأو لظلا ىف ء- رع لامو قحلان ءلامو ردملاو مسالا ْ

ع هعم ف. سال ىذأا لممالاو ليمهقذع ىف قئاعلا لممأ !ل_>-رهنم لاق: ةقلخ ناك ام ظ
 ْ ىل

 ريرح لاف حرسسلا ىل ,ءىوت-دال ىذلال_ءالاو لعذأ

 أ

 ليماهف انك أ ىللاغثمهف 031 اوم .ردامدعبالا ل.ل او كر

 ةّمرلاوذ لاه اضيأ عورفلا ةمثكلا ةرصشلاو ءطضلاةدقعلا لمرلا نم ءالمملاو

 بثكاهفا دهأ ىلع ّنهراعنأ 5 ةيصاق نارعصلا ن دعم نمءالمم

 هلوقىف:اطرأ تعن نم هنال ضف هعض قمءالتم ]|

 به#و٠فداهاندثكلانم ه مكنه ةاطرأ ىلا افمض تاق

 ليملاو امون ميجرتلاك نيب ثلا ني ل. ءهعلاو هيلقي لا.ةساو هلاّمساو البام هت هتمىف لو او !

 ىدرطأا ل مو ةحا ردا ليمو لسكس لسمو تيك لا نبا نءرصيلا3 مى ومنمضرالان م

 لايمأ ةثالث متر لاو

 || قوذىلا هسأرب ضوتي هن اكىذلا ىشءنالأتلا د سءونأ (دأن) 4( نونا لسسف)

 لإ كلذ تاعفاذا لون عبضو لون ل جر لاس: هب ضني لوس «ءاعوو دعب ىذلا لدم

 لا مئأو لاس ىلءاهوعج د ةزاهظفل نماهل دس اوالة_ثفؤم ىا هو هن . رعلا ماهسلا لنلا

 دا بلا نم نقيم لاسنأب .٠ داوسىوذتمراذاتنكو رعاشلا لاو

 ل ايي سدأو فس دب سلو » (؟) سدقلاو م الاق لبنلا بح ا صديد لاء لابثلاو :

 ( لعد ىذا لبانل او سم انو نبال للم لب اذب سداد لو. نأ هولا ناكو لس ى دب سدلو ىتع#

 لاقي مالا قالا لبانلاو سسكلابةلاهنلا لعفااو ديد م دلاننوكي نأ هقح ناكولنلا
 - يعمالادكنأو قذاح باو قذاح ىأ لبان ماو اننالفإ |

 اه:صاهاكناودعل لأ ه اهضتتواوقاوف' موق ْ

١ 

 أ

 | لسشفلاوتللانلا لّتلاو ' ةنطعلا ضلال تاو .هتلانو تاز لانو هلت تاغل عب رأ
 رشبلاه راكلا اضيأ لمغلاو مركو ركل مكب ركلاءل ل مدلباو لستوهفم هلال اقر

 ل ل
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 لافو كلدكهتالّوساو ء_ةئسا ذاةلالمو ”ل مر الإ ءانضبأ ٍ

 هيلاسقي مافعل ا ىف ىعب ى مولل_-رااهدح ةرارح دل املاو اهبفنةرفحلا هلاادسعوبأ لاهو آ

 ه(لوملعب يأ د أ ٠.#4©'

 : ارب تلمع وفا!لغمأو ةّرغسلا فاح مسدملابتاعذا ثالث لغملا بحاض ىوكيو
 || مغ مواهلاح كل: تناك اذان الذ مغ تلخمأ دقو نيئَر يدل اىف يتزنعلاوأ ةهعتلا

 ىاطقلا لاه .لاغم
 ْ ذالوأب لغمت )فداورلاابر «٠ ةنكمننملاةطوطح ءاضيب ٍ
 | دنع تالف ىلغمأ لاقيو ةنسلكدانو ”ىبصلا ماطف لبق لمت ىثلا لغمملاو رعوبأ لافو

 م ةاغم بح سل ناوالغم لفت عقواذا نال دنع الذي الف لغتو ىنىثد ىأتاطالا ا

 || لقملا ديبعوبأ داولاو ضاسبلا عمت ىتلانيعلا ةمصْ:هلةملاو مو دلارع لما (لفع)
 د ءاملا فيلقمو ىاقجءءلا ترا :«2لةمورعوأ مويلاذ_دم بع هتلقمام لاقي را

 ْ | قوانع- هيحانج دأ ى تاق هواقماف ماعطلا ىف بايذلا عقو اذ اشي دحلا ىفو هسغال-ةءأ

 || هامل فقلتقلا مسقلا اصخ متفلاتلةملاو ءافشلارخؤيو ”مسلا مق هناوءافشلا رخ الا
 ١ لاهو زوافملا ىفءاملا هلة دنع كلذو مهتمدحاو لك ىبامر دق فرع

 كرتءملاطسو ”يلفملاكفذق 5 ةطرو فمه د ساوذذق

 1 ١ 0 نيج اي جرت :رد لاه يملا حسم ىف دوعسمنناثب د» ىف قلاامأو

 نال 11 نياجرلالاضبءدب ناك هر يع ليم ليلا عدا عقلي ام نسما

 م لكن ) الفال

 ا |هنشم يالا للم ) لكم عجاو لوكتح مركب لاو ةتيتة ع

 !اناكوبنلا نع ”لعالو اهلا ىركمألو ”لئست ال

 ٠ لامتو ةلولمةأ ساو” وذو ةلوامو لولو” لءلجرو

 دعبالان نءعىلدالا كؤرطد « هلنموذا هاو كنا

 ١ اتالم لاش يآ وعاش[ لمت لمءاو لم أفلدأ لاق همانسأ ىأ هيلع "لم أو لمأو

 |! زينا تالءو فكس !لبةىلو*الا ةطاس 0 فخم .و بانكتحاا هدلع

 انمعط لا قيمعللا كل ذكو ل لولءاو لام ابكت كلذ مساو "هللا ىفاهتلعاذااهللتما والم
 )ع ) رعاشلا لاه ناحلادامرلا هللا نال 0 الو اليلم ةزيخانمعطأو "هل مْزيْح

 راهالوفغءال مراكملان عااد زا تعم تاسأ دق كنانأ

 رابثلاةلمهق._فام 101" ةمركم لك د »ازا ىدن ا!داص

 تلم يدلل ولاَنمْرَع لا ذا لا و هشا ارذىلع لمان وهو مضلاباشيأ لالمو "هليل
 *لااو اعب رساّرمّرماذ الع نالذّرمو لوا هيل ىأ لقب رطو عضو م ما لامو

 هريغصتو فورعملاملا ,( لوم ال هب كك ىذلا للا لولملاو ةعيرمشلاو نيددلارمكلاب
 درع وأ دثنأو لام اريثكىأ آلام لجروءايلادي دشتي ليو لوقت: ةماسعلاو ليوم

 بئاجو ناد لكم ادنلابو » [ز ىهالام ناك الام ناك اذا



 «عو «[لغم]» ه(ماللابان) و
 لاقو ليالااوب ست ىلا ةيظعلاو ركححللاةلاغاولاحملاو نخيط نءوهذ

 هرواحن تةاقلاحم ادزو:.« هرئئاطخ م لمالاوندرب 1
 رمغتو بال اةوال_ح هنع بهذ ىذا نيالا اد3_ثمءاخا غفب لمصملاو ةزامفاااضبأ ةلاحماو |
 اي لافو الءاقدمعط |
 لسمملاو صراقاانمالا .« لأ ماعذنءالفثتقذام ..-0-+ |
 لَو اء. لاذلاو ىلا دلانمسللا لدلقلا نصدشلا ”ىنلنا ل برلا يبا اًرشتكيلدملا (كدمإلا

 كلذايلا لدملاو لذم ل ةثلل رتغص ىأ لذملجر «(دذم) لدنتىفةغللي هذملاب |
 رفعي نيدودالا لاو . هسفت طض ىلءر دقي ملاذا كلدكو رسوأ لام نم فدع

 ىدابج انا ىلامالذم « الس صراحلاىلاجورأدقلف
 لذ ملاك لذكو هتيسن»أ ىي- ترق و هبت قلق ىأ الذم مضلاب لذصأ ىّرسب تلذم لاقي
 الذماضيأ ىلجر تاذمو تقلق «مالكنم تا ذموزمسكلاب ىّرست تاذمدقو كي ركاب
 ش ديزوأدشنأو تردخ ىأالذمو

 نوبفاب لذمنم كازؤءدب . « ىنتشأك وعد ىلجر تكذهناو

 فديع_طوهو راق الىذلا ضدزملالدملاو هلثم لذملاو روتفلاوءاخرت_سالا ل الذم الاو
 0 .يعارالاق

 اليحرتدرأمأكنيعبىذقأ « اليذمسشارفلاب كفدلابام ْ

 « لجرمملا ةيسشكة يسب «حامعلا لاه ىثولا باث نم برعض لبر عملا (دجم)
 هلط سم (لط ع( ىنولا باث ىِهو فركلا سفن نماوعم لا صدي وبيلا
 لاقي تدكسلا نبا أ هلطر# مهضارعأ هنو غمم ه لاقو هنطل ىأ هريغو نيطلاد
 نعت نأوهورلع طقالا لسمو فورعمل ملا ) لم كب ردا لسمايلا ليل

 بحل ةراطةاذيأ لاهو ةفاصملا هنملء سي ىذا اوه امرط قد تح هريغو أ صوخ ءاعو ىف

 ءاطعءاطعأو ترطقاذا هّمدسا تاصم ”ىهمدالا حو رم غي ثهمملاس ىأحرخلا لصمو

 ريخالاهف هفرصوهدسقأ ىأهلام لصمأو .الضامانمل ةقاثل ا نم تلد هناو الءاق ىأ الضام
 3 : 1 هنأ سات تانعبلاقو هاك

 هقحامكي رفات نم ثدسامو © هاكىلام تاصغأ دقأ ىرمعل 35
 بءوت_ءاوانهل> اذا ينغلا ىئارلا ل صمأو ةغشموهراهداو تقلأ ىأةأرملاكصماو |

 تالطم (لط* نة< نأ ل يقاليزتماهيلريصي ىتلا هو لاصمو لصمم:اًسواهفام
 لطملاقاقدسا هنمو لوطءدو دملكولوطثلانهتد دموا-عب رض اذا الطمانهلطمأ ةديداا
 25 «(لءم) ة.ةاكملا ف ةلطامملاو هقحم لطامو لطم لاقي هيتاملل وهو نيذلاب
 ونأ ىاعأ ىأ ىناعمأو ىجاحنع ىلعمو ريساا ف ةعزسلا لعملاو همت اذاالءمّئشْلا

 هي تام ىأ ل مأ تاعمو هاتيسمخ تاتا اذا لوعوفوال_عمهريغوز ان تاءمورتع
 لغم ( لغم ١) ضع نماهضعناو ءطقنال ىأمكباكزاواعتال لاقيو هتدسفأو هتعطقو |
 ةديدش هل غم هن ل اهي هئطن ئستشاف لقا عم با ارتنانكسأ اذا الغم لغم سسكس اننا دأا |

 11 دمج ال00 صج ٠:77 جمل 702 ل هد جا اتم بمس سس سس سس سس ل جس ممل

 أ

 أ
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 ا

 ا
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 ا
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 «(لغرنا هال لاا
 1 22 ٠ قدزرفلالاه ةلظلادندنثلبلأ لو ةءاسلاهريغ تنال ةذتالء لاف
 اديك أتلا فرعاشرعث كلوقلءلئاللرارءالبل البلو « لل لطاسغلا طلت ل:لاو
 ياا ديدتأزما_ ءاىل_ءلو مودلان ءةمواسلوةناك و د اص
 ٠ ئحارلا لاه

 ىلا.ءالاةريخ ىلءالاهش ٠ ىلاوطاندبلاتاسراللا ٠ لاعنلا بحاودىف ذرأل
 . ةوراعشالا ضعب ىف كلذ ءاجدقو يزايلاداورا منلاو نادركل ا دلو لمللاَنأ موقركذو

 7 لمالا 1 ديلوراسهنااف رفا باكىف ”ىنمصالا

 0 ومو (ل*-) مس ان ١)

 || ًاريقح اذه تكريم هي هبستملا 3 أنو ديري مهلا شسمأم هواذه ل.ةهود لوغ:برعلاو ىغع

 ٍ ل شم عجب اد ششارفلا لاسثلاو هتفصاضيأ ئشلا لثمو لاثمالا“ نم هيب رضيامل-ئلاو

 |4تزوصاذ الشع جاذك هكتاثمو لهو لدم عهلباو فورع٠لاثملاو يفد يةسن او

 ٍ | اك قالو ذب نبيل مو لمثاقلا عسب اوةروسلا لا.ةقل اواههري فر ةياكلاي لاش

 |(1) لاهو دادضالا نم نمودو ضرالان أطل ىأ ل ثمو ”هلثام ةجرعلاة راما لاق هةموامئاف

 د بلكت ىالثم لعاب لثسوم .وسرلا لئاملاو ل الطال نيت ملاو « لث راح نفت يمانع وشر

 |تالثملا عججباوت ؤذب وعلا ءاثلا مضو ميما تشب :لثلاو عد لتقل لثمو مضلاب ”هلذملا مسالا

 ْ نضقأد نام اسلل لاةيوادوق هندق 13 انالؤف ناطللا لغم أ لاقي“ هلهج لبثمأو

 لاثمدقومهرايخ أ موقلا لئامأ“ وهو ريغلا مهاندأ ىأن الف لثمن الفو ىلدقأو

 |لئاتوىدقالاثدن أت ى :ودقلاكل مالا ثدنأت "7 و الضافراص يأ ةلاثم منذلاب درا
 ١ ةقرلاوذ لاق ءاذتا ىأ أل ثنماو مج تيبلااذهو ثيلاذهيلئقو لبقأىأهناعنم

 نتالآورا. لا فصب
 ا  اهلاثئماداررام]سذتاشاخ « هدنعد وعلا ق رو أذ ماها عابر

 | تح لا, هدي ناعاضبأ لاقيو لمعلا نم تاطف:ت ى أ الش لمت هدب تاع 2 لحم
 |لغا ( لم )) لجناءالتماك ةقلتم ىأ لما من اكللبالا تاجر هدي لمعلا لو ال#
 ل ضرأو لحام نامزو لحام دلي لات, الكلا نم ضرالا سيورطملا عاطة:اوهو ب دا

 نو ديرب بو د_-ضرأو هيدج سشرأو بساسسدابو بسسدلباولاه اكل او ضرأو'
 ءاساعبو ل_ممأ واوةي لو ل>اموهف دليلا لكتأ تءكسلا نب !لاف تلح أ دقو عوج اد اولاب

 تيان ناسحلاف رعشااىفكذ
 لعمل ماخئلاك يضف اطمش © هنولرغت ىمأرىزاما

 | لح امو وفناطلسلا ىلا هي ىهساذا هب لت لاقي درك اوركملا لحملاو اوب دجأم وةلال أو
 | لامس ا ىأ ل متو ةدياكسملا اوةرك امملا هل تامماو اه 3_ىءالامهلعدئالوءاعدلا فو لوحمو

 ْ نيذ هرطأ |نميام فهن ىأ ل-ا.2مب سو : دل ؛ وط ناك ا ذا ل_>اسةمل_جرو لمعت موه

 : بيؤذى أ لوقو اهمال وطن ىأ ةل-اقمرومأ ثيدحلا فو

 لع اممةدرعح ىذزئنادغ *» هاج امش ىشوب ثءشأو



 مال ,ه(لالع * ( ماللاباإ

 لف لاق فاض أ نمو ٍباقةءالا باف بارتوأ ءاكح تسغرب ةيسزافاابوشو تدن لو,
 بيشلاهطخوو نيثالسثلا زواج ىذلا لاجرلا نمل وكسحلا ( لوك ( ريغص

 زحارلا لاه لوك ةٌأسغاوأ
 ٍ امدصلاو هل وكلا سرامأ 5 ا ركاهدعي دوعأالو

 الهكراصو ّنسأ نمىأ لهاكن ملاقيودسع وأ لاق لهاك نم كله أ ىف له ثد دا فو

 اهيلعوريضم لءاك مة لس هيلع هللا ىلص” ىلا لاق نيةةكلا نيباموهو رانا لهاكتلاو ا

 سدقلا ىرما ىنأ'هلتقم_هو ةع زن نب دس[ نب ل هاكوهو دسأ ن متل سقوبأ لهاكو لدا |

 م-ارسكلابلغكو هروفروظو لوط” قأ تانلا لك اوال-هكراس ىأل مكشصاوأ
 رعشلا نم برضا هضوءابلا فب ل عنكسلاو لبيهكلا «(لبهك) ءاموأ غضوم ا

 سدشلاو عالق |
 ل.تكللا حودناقذالا ىلع”بكي «» ةقيفلكنمءاملا عسي ىضأف ْ
 الأ نالف ىلع موقلالوكستو”ىدريلاوهو تن تفلاءنالوكلا 6 وك ( ةدئازنونلاو |

 الاكمو الكم اعلا تاكرد_ضءلدكلاو لاك ليكسلا ,( لك ٠) هيلعا رعبجأ
 ليقدقو لاكم كرب فاملاقي لعفم لعفي لهدف نمرددأ !نالذاشوعو اشي ا اليكحتمو |

 ةيكرلاو ة11ا لاثم تهلك! نسل هنا لاةد رسسكلااي”هلمكسلا سسالاو شفخالا نع لكم ْ

 لاقيو ليركحإل ا ىلء يت نأو افش- ىيطعتنأ عمت أ ىأ هلك“ ءوسو اذ أ لل-كلاف 1
 لاقي هئمتذخأ هياء تاةكصاومهلا ولاكى أ مد ولاك اذاو ىلا هت لاه هل تاكى نغم هلك ٍْ

 فاكللاتمعض تش ناولءاف مسولام ىلع ماعطلاليكو ذنخ الا لاك اوىطعملا لاك ظ

 فرح دءد نوكتالةثك املا ءاملاقال اهليقام مضنيح اواوءاسلاي لقي هلام قوةساو دمصلا

 ىأ ملا, لب اك-:المهاوقوزمد الن ل اكمو هذ هل تاكو كلك اذاانلءاكتو هئلباكو موءطم

 اذا لكي دنزلا لاكو هرمغ نك. لاذ! لضفلاىفةاو لا هفرعتعتالو كزاتالان دقت ةأَر ةودحال

 هيلعهللىلصهق 'لوسر الجرن اثيدحلا فو فوغملارخؤم لويكلاو ارانجرخرلا
 لو.كلاىفموةئنأ كةيطعأ نا كال علف ل لاةف هي لئاقي انن.سهلأ فوتدعلا لئاسقيوهو لو

 لوسرلاو هنثا فمسب برضأ . لو.كل !ىرهدلاموقأ الن أ 03 ىلءلخ ىل دهاعو ع ىنا
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 هنم بوأةموهو أ
 رعاسشلاالاق ةدئازاسوارتأ ىف ماللاو ”لعاولصأو كاش ةلكل عل( لعاا ( مال لسن ال

 اساملىفاتاقاواسمورب « . صاع نو:< ”لعءسانأ لوبا :١
 ةرملثم هلل هن د-اوو عجب ىععدجماو ليلا «(لبا ( ىععل سعف أ ىناعلو للفأ ىلعللا-ةيو |
 ىلءالا ناكل اّميو لاعأو لهأ هريظنو ساق ريغ ىلعءادلامبفاو دازف لال ىلع عجب دقو رو

 0 ب



 العاب نإ )ب 1( قالت لق فمن ر

 هإ

 زائف مش دبع فاح يبا نع * ةلالكريغ كلا اةانق مرو

 / ىناربو ريشكى ام لاق هنا "فار _ءأ نع ىسح و دعارالا علارذب ةلالكنلا ”فارعالا نبا لاق |
 | نست :رطذ_ثأ هناك هفّرطت ىأ ب سنا اهلاكت ن هر دصموه لاةبو مهنا رتم فالك
 أ ّمعنباو ةلالكل ا يعن اوهلوة:برعلااو رداصملاب يعمق د اهم هس ءاودلولاو دإاولا

 || تيع أ ىأ ةلالكوال الكلك أ ىلا نم ثالكو ةريشعلا نءال_بر ناكواهلس ن كيلا ذا ةلالك
 الواو ةلالكو ةلكو الك لكي نا.للاو فرطااو عب رلاو ف مسا ”لكؤايعأ ا ذارمعملا كالذكو
 ْ "لكن ماس اةرصصبلا اكن ولعدم ساو ف اعل ا ل اكو ناسللا لكل جرو ذاسا لك ف فاسو

 ا ةيؤر لاه عضوملااذهربغىفاهلمم نعي هعيرلا ”لكت عضوه هنأ ىندملاو هنو رمديالو ءالعذ ىلع

 نم همضق قود تدبلاك طاخي ق.ةرارتسا!ةلكلاو «* قرذغاثء>نم مم, رلادفو لكي( ١1١
 ||| ىلعوةم ظذالا ىلعاورعننح لكورمض- لكل وق اذه ىلءف عجم هان همو داو هلغفل ”لكو قبلا

 1 امهفت الز اجوهو ماللاو فلالاب ب رعل ا نع ئب لو ناةةرعمضعبو لكو ىرخأ ىلا

 الباك حاستلا ى مسلو عسو رهو اني زتةباصع همّ لداكالاو فش لوأ تفضأ ةناضالا ىنعم

 ٍ َناكءارت ىذلا باصسلا ل. ا الاو ةفامضم موف اة عبو ًاوهو رمقلا ل انم نم لزنم ل اكالاو

 | ةرو رض ىفءاجاسعرو ردصلالاكاكل او لكداكل او هبىوا دي تدن كاما !لمفكا اوهسلأءاشغ
 100 لاهو اددثمرعشلا

 ىلسيبهار ىكعضوم «ه "لكاكلا ىلءاحاوهمّتاك

 2 طظ.لغريسمق ىأاضدأ لكالوو مذلاب لكلك ل-برو |
 1 ايا ايسر

 | باتو لا.ع”ىلعمهو تاءارقاذ ىأ الكم تحصأو هريعب"لك ىأاضي أ لجرلا لك أو
 | ماوغلا لّثك او نب لاكموهذ باصسلا نمعطق هلو يذل اوه لا.ةيو قربلاب علم ىأ لاكم
 | لاقي داما لاكملاو رونلاب تف ىأ ةلاكم ةضو دوما كال ا هسلأ ىأ هلاكو عاى ق ريلاب

 "يمدالا هثنأ و مع لوا وام هي

 | بثوثمللا اذا ثمالاهليلكت .« بضعف هنعءادلا قرع
 دئنأو دادضالا نمد نجا و بذكانش ىأ لاك الج لاق نيح ا روكي دق و

 | لويس نب موس ديز وبأ
 مفاينيةلالر د أ الو «٠ ةْطحمب رح نع لاك الو

 ىعالا لاك مسينال الاكتا لج رلا "لك" و

 معانشم هتينناوشل أى ا ا هئاكب ا ةهَرَغ نع ”لكذتو

 | كي ريامردق وه قربلاب غلا ل الكتاو ناذسسالا هنمو دمت كلا لك" لكبار ةرتفاززمتكل اقم
 أ ركلاو لكو ل كو لكت اغا ثالث همذو مالا لاجكلا (لك )هضاب نءييفلاداوس

 اذه هطعأ لاقيو ةدف-ودفاح ل ثم" ءاكموتو لءاكل جروانأ هلك أو لماكراهؤدرأ
 .تتسا همك ساو ماقالا لاكأل او ىل.مكشلاو لماما ديز سرف مسا ىلع اكو هلكىأ الكل امملا
 لف لولط كك ضيبل اركذت 8 م يمثل ياما ذا - دده لوقو

 لرلللا لاو ةيفاقالدي دشتلا ارئامغاو ريسلا ىف ليدي 7 آلف رةزاغموهلاه لوامكل ان ون نم



 اهيف ىتا"هلدكملاو سرفلا نم نيعارذلا امظعنال اكملاو هلك ىذل!لوماملالابكملاو ]|

 ىيع تاكو 'لءكمذخ اذا لجرلا لمكستو تاودالا نم عضل ىلءءاجامدح وهو لمبكلا ||
 وهو برعم لبالا هب ىلطث ىذلاربسغصتلا ىلع ”يم لكلا”. هصالا .تاستكاو تاكتو

 ةواخر لب ركبلا( لب رك ) كاذءابشأو نا درقااوربدلل هن ىلطياغا نارطقلاو لاه طفنلا |||

 اهتبذع اذا ةطنحلا تاب ركورموبأ .نيط ىف ىش هن اكىأ الب ركم ىثعءاج لاقي نيمدقلا يف |
 ددنأو اسهتلب رغلثمأ]]

 لصقلا ن ءتلبركو تابرغدق م. لقنلايابوسرءارمس نام ا
 ةفاييشلا دشنأو نطقلاه,فدني ىذلافدنملا لابرككاو ||

 ليباركلا برضهريط سربلاك ه . اعزقا اماه ىو ماغالاىرت ْ

 نءلقاثتلا ل كلا ::( لسك ]| . مالسا1|.يلع”ىلء نب نيسحلاريقاببعضومءالب ركو |
 انلقامماللا ثرنسكت ناو ىلا كو ىلاسكموةونالسكوهف -اانلسكدقو مالا |

 ل_سكأو ىضلاموؤن ل ءانهلحدموهو اهلج حربة داكتال لاسكمةأ ماو ىرادتلا ىف |

 لفكسلا (لنك) اضي أ لبالا لف ىف لاس ة و لزم لودلهأ ملا مايدور ْ

 نم”ىأ مسا لفكتلا وذو بيدذلا هنا لاشيو هتحر نم ناذكسص مكتوب ىلاعت لاه تفعل ||

 لامو لياارووظ ىلعتيثيالىذلا لفكلاو ةلافكلا نموهو مالسلا ميلعءاسبنالا|
 (4) اموقحدع ىشعالا لاه لافك أ عيب او و ماصعالا عاد ةسورفلا لكس

 لافك االول ازءالو ايلا ىفريوا اوعالو لءمريغ ْ

 هنمو بكربمريغبلا مانس لوح ءاسكلاو ادين أ وهو بك الاد. لغتك ااماضرألفكلاو أ

 ناطي_ثلا لفك اهنا لاقي لاقت هتورسعنموءانالا ةاثئمبرشلا هركب لاق ميهارباثي دح |
 الفك اضيأ تلفكو هعرغل لاملابهنع تافكو هل افكميتافكل اي نم اضل ا ل.ةكلآو هتلا هع

 برشلا هل ةبالبا فصي”ىماطقلا لاه“ .موصلاتلصاوىأ |

 لفكى هو تمص ىاصالاءاسن ا مناكض احلا راقءأبن ذل ||

 لفكتو 4مل. فكتلاو الوفكو الفك هبوعلةككمايا هتلفكو هانا هتنمض ىأ لاملاهتلفك وأ

 شفخالاركذواي ركز اهلفكو ىلا هتهلوقهممو هلوءبانا ثا لفكي ىذلا لفاكلاوالفكتءثيدأ][
 اذكيتافتك الاقي اهريغر ةءادال كيرلا لفكل او ءافلارسكماهلفكو اضيأ ُكرقدنأ |

 هتلا لاه ؛لّمُدلاو لامعلا "لكلا (ل-اك) ةمضضلا ةمعللا”هل.لذثكسلاو كلفكهتيلواذا |

 لاةيدااوالو هلداوال ىذا لكلاو ميلا لكل او لولكبلا ع4 اوءالوم ىلع ”لكوهو ىلاعت

 لك ل-جرلا لك هم
 قدزرفلا لاه قامصتساو



 ه(لك )ها: »(فاكلا لصقل“ 2

 ٠ نيلوعينس ىلا هنو ةعض املا ىرجمانضيأ ماهفتسالاربغ ىفتلق ف تتم توزر اسوم |

 ةثيهلاةثانثر ليقتلا“ ىاسكلالاق «(لهت) لوقلادهبّنا مفزو< م مهذمىلعف أ |

 اةحا ل ئوكتل وقتلاورعوب اكو لدقلا لهم لا ئيسداحلا سان وةتملجرو
 || ءانث أ اذاالهقلوقيلوقدقو ناسح الا نارفكل هتلاو هالو ةهةيقالاذا اوعل زم دئنأد

 ٠ لق )ب طقدنبو فضل قناو هش فتن ثدو هشعنالامفاكتل تعزل لهق وانيق أ ١

 ةريهظلا ىف عونا !ىهواضرأ ةلولرقلا ئهعنوكيدقو ةهلئاقلا دنءانات أ لاقيةريهظلاهلئاقلا
 ْ ليقو بجو بح اصل ثم لدق موقو لاق وهف ذاش وهو ال.ةموالنقو ةلوا قل قي لاق لوقت

  1دواولوقيرلو تكرتاولافاكهليق أ ام لاقيالو همن ىأ هتلئاق "الك امو ديد_ثةلاباضرأ 9

 درس شف راسنا فصنءاةسىأ ل.ةنف هل_.قلاسقيرا منلا ف ضن ب ريئاشب ل بقلاوأ "لءلالا| '
 ا ئحارلا لاه

 ا قورلامهدلا ني نم « ىف ةودغمو أ لدقم *» قوع نهر هم ع ٍإ

 : راهلاف_سنبرشىلا جاتك ربصللا ى.ةداف امهمناكا ذا ليقلل بورشوهلاشيو وقيل 

 هققاولاءاع رو هضطسفوعوةلاها عربا هنلقأو حرز او سوالا أ لد قف داع نملجر مسالا

 | رسكيلابقو هههشأ ىأ ءانأ ن الفى ةنودانا ىلاهاف عملا هتاقتساو هلملقةغل ىهو عدلا
 ||| لاعيداملابل بج مسافاقلا
 ْ  2وهف لجرلا "لاوك ادةوريضقاا لاا وكلاديزونأ (لأ 5 (تنالرص

 ل اوبكموهف هن دمقاذا هةليكوريسالا تليك لاشي مضل دمقلا لبكلا .( لب 3 "لثوكمأ]|
 لياكملاو ريصقىأ كيران ليكور فو نبكلا لادياوهوولدلا فش نم ئئام لبكلاو ليكموأأ] |

 : حاتم تاوالراد بنج ىلا دلا عانت نأ ةلباكملاو و كيد ليكلاقن سدحلاو ريخأتلا

 ١ نافع .دح فو كلذمرك دقو ةعفشلاباهذ_خأت مث كريغا. حب رتشدلاهءارش رخ :ءداسهلا |

 هشس ع نعدح أس :<الفرودلا تتح اذا لون ”لباكمالف نامهسلاتءقواذاهنعهتنا ىذرأ (|

 || ا أ هريغو غمدلا نم ةمقحلا ةعطقلا ةيلبكلا: (ننكإ) راجلا ةءفشلا ريال ناكهناك

 ' |"لشكلاورع وبأ ريصقلا ديدشتلاب لدكملاو اعاصرم عة اسجل عسي لع لادم لتكملاو

 ييسنأو ديلا ت ناف ىلا هاذا طةغلب ا 1

 ]ض  . لباطعلانس+لاىراذعلال ئه «: قئاكاه ب ىدءعسترصبأدق
 : ْ لك انئالاؤءانقالا هليوط» «

 : مضلاب ل أّةنكدلاو ىدثملا نهبزيص لكلا ءارلاب رسل! ىوزيو لويظعلا عجل ءاطعلاوأ

  1)ل لثوكلاقيفدةثيدقو ةثيغسلارخؤم لثوكلا ( لثك ) ةدئاز نونلاوريصقلا 0

 ملك لاقي ىرجتالو ىرهت ماللاو فلالا اهل دتال ةؤرعم ىنهو لكشيدجلا ةذسأل لاقي

 ظ تدمكلا لافت ءاوسلا لكى ومالا لاقاو مهتتاسأ ىأنونسلا

 اهبوتجلكءاونأنمدنتإو « تو أت ضصانجلا عيضارملا اماذا . 1
 ا لد:ج نب ةمالسلاع يغحاشملا نكي لا لكت حض لاقيو

 متو لبس تح ريماذا موقت .٠ بوطرتلك ىوأمو رضا ىوأم [|

 ! بوضرَهأ و



 اريطت ىرخأ ةبي ودف عرزلالقامأو لازهلا دنع ريعبلا بكرباهتمرغص نأ الا نادرقلا
 أر طغتيام لوتأ اراغصهقروادياذاثمرلاو يفرعلا لخأو لقاهعججو لا ةلخ قدا رياك
 أ ىلانيئالثا ا نيبام ل لنا نم ةفئاط هلينقلا .( لبنق )) .ةيشملا ميمقلا لثيمقاا( لثق ))
 |وبأ «(لدنق مونم ةهفئاط سانلا نم:ليغقلا كل ذكو ليانقلاعجلاو هوو نبدبرالا
 ١ لدنعلاو هلم سأرلا يبافعلا لدنقلا فورمع وبأ لاه ل دذعلا لثم سأرلا يطنعلا لدن ةلاديز

 ْ مهتااونأ لاه ليوطلا |
 لدنقىرافذلا مص بكر ٠ لدئعفا لك ا ىدهي ظ
 نازل لاهو مذضلا لاكمال ةئقلا (لقنت ) لءاعفوذو فورعم لي دشذلاو ْ

 ليهالا بيثكلا لدم ةريص نم 0 لةئقلا فاز اءادع لاك 3

 1 لاق,وةلاقموالاَعمو ةلوقو الوقلوةي لاه (دون) لّنقلا ىعس حبان ىرم كل ناكو

 : ىسعك ل ذ هللا درع ف رحىفو ناسا امهو لاهو للمق نع ىب ثد دهسا ىفو لاقلاو ىل.ةلارثك

 || تاوق تلق لصأو سانلاةلاه ترثك لاعب ةلاقل | كن ذكو نورتمع همف ىذا لسا لاه مب ىه نبا |
 :ناوريصورو.صل٠لوق موقو لو ل--رو ىدعم هلال مذلا نوكي نأ ز ووعالو فلام

 | نسل ى أ ”ىفابكلا نعةلاوقتو لاوقوةوتو لاوة دو لوةملجرو واولا تنكس تن
 ْ دل لاق لواقملا عملباو نهلا لخأ ةغلب ىلقلا ل وةملاوناسالا لوةماو لوةلارعثك

 ا الواقملان وفن معنامعأب ٠ فسركو قار نم لاغانهل
 ْ هلىذلا هن'اكديد لان لمق هل ءأ و'لق ةأرملاو مظءالا كمل انو دريو كوله نمل ءلقلاو

 | هنءدحاولا ل عم ل لانقأ ىلعهعس نمواضيأ لابقأو لاوقأ عهباو هلوقذ_ةءبىألوق

 #0 أ لاقلا يمصالا ههدالفمدالا لوقو «ةبؤز لاف عكرو عكار لثم لئاق عمب لوقلاوادّقش.»
 ا دشنأو "هلقلا اهب برضتىتااةيشنللا

 | ةنيلاهلاهاهالق تالقلاوزن « متم ماسلا خارذوزنَت اك
 هلع ب : كخ ىأ هءلعلوغتو "ىلع هتءعّدا ىأ لق ألام ئتلوقأو ىلقأ ملام ئتلو لاقي و
 لاهو مكححج# هيلع لاتقا و

 بينط ىلءمك- نملاتقاامو 5 ةاممغو ق دصراد ىف ةلزغمو

 دسللوقو انضواغت:ىأانلواقتوهصأىف هتلواقو ا

 هعسلاالااهلاتةءالو ه ةانة:”هلذان هلاّنأو 1

 زحارلا لاه لمعلا ىف نا ىرجم ما يف سسال | ىناسه دو لوة:ىر# برعلاو اهلوةءالو ىأ

 ا.مساوتو مساك َمأ نين دي « اتساورلا صلقلال وة ىّم ا

 |رخ لاهو ه قناعل غني خرا لوقت مالع*(؟) رخآ لاهو ّناغلاب بصتنتاكص للا صنف |
 انعم رادلالوةىتذ . دغدعب نودذ لء.-رلاامأ :



 اه(لث) 0١+ :ه[فاقلالسن) عم

 [أ| ان ربزيب ل ىذلا ماهسا|ن ذل عتفملاوةلوعقلا لثم ةسشم تلثعقلا“ ىعضألا لاق (سر
 ١ 1١١١| لطتتلانالو لشفللار سلا 6 ايئاصاقر موغلا ٍتمرف' ١ .دمل لاق اد سنا
 بغقلاودل_ثمل.ةقلاورشلا نم سيم عن بلفقلاو فورعملغقلا( لفت )ل |

 : تبناضبأ ل

 [| ايرمضلئققلامهللاّت5 ه اًشرقاس اانا زسارلا لاه طوسا !لمغقلاوأ
 ٍْ |ةعجارلاةقنر لا يفاقلاو مضلاب لفي لفة دقو رخلا كلير نيس ”لفك مهردو |

 | (١)ديبل لاه ريسكلانلفقي لفقدقو سول لوغ قل وريف سلا نم 0 0
 : | نمددملا ثافقأو هس. أى لغقأو مهاوض ل فارق لو« اهماصع الفا ن نجاودافضغأ ادار مب لا ةفسضر

 ٍآ | لس لقد قاغوقلغأ ثم باودالا لفقو باسبلا لفقأو مهثعيمأ| هرلا سير

 أت تضيقت ىأالالعفقا٠ اديتلعفقا (( لعفق ل برعم وهو دمغي دبلا ىف قرع لاغقلااو |

 ظ جوزف نم موقوفا( لققا) بزعم" ى.رافةفرغملا لياشغقلا ( لشفق ]/تيتشتوأ
 ا أ هععبو لق تن( لاق ]ب تنم أ دقت لقوق برغر اضكسا اذا لدرلا ةملهاملا ىف لاقي ناكو ْ

 أ يركمالزلف جنك ذا اور ذاو ىلاعت لافاضب ل ماقو نوايلق موقو ير سورس ثمّلاق
 [| رقتفا”لقأو ال_لقدابا ءارأ ىأ هنسصىف هللقو ىن»ع هللقو هريغدلقأو هلق لقى! "لق دقو |
 [أرثكلاو<لقلا ىلع هق دخلا لاةب .ةاذلاو”لذلا لم ىل#أ!”لقلاو اهل قاطأ ةّرلسالقأوأ|

 ْ *ىمصالاد كنأو . ”لقىلاوهنرثكتاوايرلا ثي دخلا ىفو رثك الو لة هلامو |
 د عالط”لقلاالو ناكدقو 5 همه نود ىتفلا "لةاارضةي دق

 [لاك اريثك الوالملق لري ) م-واوقو هاون الوو» فر عيال ناك !ذالق نب ”لقولاسةي و
 رونا راو ذارملا ,ملوخك ودا نذددسماقةديصوبأ | ا

 : | سماعو ماسوريضمو ةع

 | هءوببس داثثأو تلق ناسثالا سروهالعأ لك "هلقو لبحلا ىلعأ ةلةااو |
 ةماعثلا خا رفرك ذيةترلاىذ لوةهسثمو لق عهباو م لفلم ةلقرف بيشلا ىدس بناس أ

 قدانبلااهعورهمشيو ا ١

 تكئايلك شر جي راحدلا لم وم .للقف عبنلا عودصك اهقادشأ ا
 لاقو لاق ىف عمجت دقو ةريبكلا: ةرطاكبرعالءاما دلل اذ

 هللق ن ملال ا اب رشو هما أ "اكناو ةجعش انالظو

 دعنما وبضغلا نم”لق هدأ لاقي . ةدعرلا هيشرمدكلاب”لّقلاو باسبلساب ةييدشرسش لالقو |
 لبلقلا مضلان لالقلاواواحت راواوضمموقلا”لقتساو تعفتراءايعسلا تاتا والماقم دع د

 تمن نالقلعااو ةتخافلاك راط ىنالةلةلاو عا رمء اك أ لّةلق سر "0 وبقي فش ى 1 ا ىلقاق لج رو

 مهل ايلاف دوس ع :رسكسلاب لقلة لاو أ

 : .لفافلا سيسي راتزاو » : لقيصلا لبنك ى مولا تضآو
 رمصتو ه ىممالا لاين( )لفافلا بس لوقت ةقاعلاو لقلقلا "بحزام اءكقدلثملا فو ألا نب

 ةناكحو هو توم ىأ ل دقلقو دبع أ هاكح بويخلا نمنوكيام بلص وهو فاتاانوهاممنا "7 د
 أمنت ذاورد سمو فريك ذاف بوطشاو رن دكر ىأ للغنم قد "هلولق هلّءلقو ! ءاصنبم مر

 لاب تأيلف دقو لفةدجاولا فو رم لمقلا ( لق ليلا واو لاو زلال فم مس وهنأ 2

 نالآؤ

 ه/

 سمس

١ 
 ا



 لدصاهناف>أىفورما «٠ لذة نيعشلاةرثام « لو.ذ:ةز-ىل- رك حيو
 مذا زرق( لز ١) لب هدنك ةيسرافلابدل لاقي لنفي هتقان هش هن "اك انعم هنظأانأو 1
 مرمشمللا نيبده لاق ميلا لزرقل او كلام نب لم غطا ناك يرق منسأ
 اعتلبالوقلاكوأ ىشمام اذا « اه دانحلاجرلا طسو الزرقالو 1 1
 ||| ةئتم ةضي رعي ودةنالبعرقلا (( لءرق لاط لاَ: داو ةلاط لا( لط رز
 ةسهن نمراك أىلءنوكيال م-الاّنال فرحأ هيالثهمض تدي زف لءءرق هلصأو نطيل اةهظع |

 ىذلاوهو لقرقاهدحاوءاسنلا سق ل قارقلا ”نكوءالا ( لقرق ]إ ةبعبرق مريغسنو فرحأ د
 هلمرقب ذاع لءاذ ل_ملاىفو هلو ال فيعطر حم لم رقلا ( لد رق )) رقرقلا ةماعلا همست |

 لمرقلاتحت ذوعيللذلا ل ثم « هاف ذوعيذاقدزرفااناك ري رسلاو
 ةأراااهذ نام لمارقلاو نيمانسسلا تاو ذ لبالا لمارةااو”ىتضلاداورسكلا,لمرقلاو

 نالزقلاو لزقأوهفرسبكلاب لزق دقو حرعلا أوسأ كي ركتابلزفلا( لزق )» اهرعشف
 للطصقلاو ىلاعسقلا ( لطدق ) ناجر_علا ةيسشم ىشم اذاانالزق فلا, لزق دقو ناسرعلا ظ

 فءاشم ريغ لالعف'هق عمهنمدودم هنئاكم_فةغالاطسةلاوراسغلاداصلاونسلانأل] .

 الجد فرب ر جنب سوال كلامو اد شنأ وأ
 لابرسااو عيدلاوش- مالو 5 هنو رست مولا دةرمهناو ا ١

 :لاطسقلا نمةجراش ل ناو « .اعداذا ف رضتملا ىوأم مناو |

 لاه اشيأق ةشلاةرجيو حزق سوق ةمنالط لاو « جمر ىذ موب لاط .ةهناكورخ لاهو

 ابياه<ىفالطسقلانواكاءارت «» هقون حب رلاتّرج دقان' دج ىرت بي رلاني كلام
 هيادملا تإهقو لمقأ ا ىعح هنمو عاطق ىأ لا دقو لة مقرسو عطقلا لقا الدق ظ

 ' - هشنأو لسفلاف.عشاارسكلابلصقااورعوأ ا

 ا
 ا

 كعاوز ارث زر 10 مةمنشارتوسلا دنع »+ ميم - سل لص#ب سدأ

 ك(7) || (1)لاقتو ناوزلا لم ماعطلا يف لصقلاو ةمناثلا سا ديم ناار بلا نملزءبامةلاصقلاو
 وسرءار م لغنلإبايرب يلا هعطق ى أ لمعق ( لمعت ةمرصلاو ف لبالا نم'هلسقلاو ه لصقلا نم تاب ركو تلي رغدق
 7” نامدي ىعا ارلانال « لمصقملا ةداسغلاب ساق (؟) مهتلاوبأ لاه ءاعرلا نماصعلا ديدشلا لوصقملاو

 ها عقلا لطقلا ( لاطق ) مبتللا لز رقلا لم لعصقل ا( لعصق الاصعلا نيل, فصوبامغا |

 تيلالوتم ةنور 7 ٌوذوبأن اكو تطقفاهاصأ نم تءطقاذا لدطق لغو ل_.طقو لوطةمو هذ هلطق لاقي

 لئيعالر نأ ') || ”اليتقفسي"ىلدهلا لطتتملا لاق .لوطقمئأ مضلاب لامة عدو لمطقلا بقلب ”ىلذهل
 :«تسدل لطقلاةءوذلا عذ لطقناك .«. همدهداج ىدكتال دع 0

 هل بوثلاوءاسكلا نمةعطقلا "هل طقلاو لطاقم عجب او اهب علطةيةديدح"هلطقملاو سني كوري

 ءابلاديهشتو مضلاءلبترطق 4( ليرطق )» "لبد ىلععضوب لوطاقلاوءاملا بيف
 رثاشتو هلاعقو كنااذا مركلا لعق !لاسقن . بنعلارون لاعقلاا (( لعق ]).قارغلانعض وم |
 ىنح نم ةمشص ىشماىأ لجرلا لوعقو لاس! نملاواعلا ىهو لعاوقلاةدحاو"4عاقلاو|
 هلجفلاو ىلوعقلا ىثمت رصف هلاقو امن لية ىرخالا ىلع هممدق ىد_-اب بارتلا |



' 
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 8# ل سل سل

 1 ا ْ ةددسع ىلأن ع لمقلل هتضّرع ىأانالف تلتقأو نان >-ونالثمىأ نالتقام هاضيألاقو ْ

 1 000 لاذم ىأ لّدقم باقو برم ىأ ل_دةم لحرو مئة ابك اولتقو
 . أرك ذت) ناف ىلتقةوسنو لاجدو ل تق :ًأسهاو لوتقم أ لمنق لجرو تاّتسا ىأ لدمَساَو

 1 ذأ ماو مسالا ةقيرطمب نإ ناكنال ه4ل-.ةبثر م كادكو نالفىع هل. تقمذه تاقةأرملا

 لاقو هلاك ىألوتق |

 اهنو.عتالتاعلا ىفاوغلا ماهس .٠ ناو كدمراهينمعن لوتق

 ةترلاوذ لاق ةقيثو تناكاذا لاتق تاذ ةقامؤ مسلاة قبو سفنلا فلاب لاتقلاو

 ِ | لاقو هدافو هسأرو هردص لوقناك هلدقهنملوقتهاسهلا تقال سلمان ءدب واهم

 | لاقيالملا# فاسكملا ن نءءارفلاءاكعلتنق لبق ّناوأ وعلا هلتقن اكن اف لح لا لتق
 1 ةّمراوذلاه لتتقاالاننذهىف

 | ىل<ذالو سوفنلا نيب ةنحا الب * هنلتتقي نأ ناواحوو سهااماذا

 ْ أ لانو تريسكتو تنثتوتيلقت اذا اهتي شم ىف ةأرملا تاتقتو اهل أت هتج احب لجرلا لتقتو
 | كساونلالءفباذهام تكسنت « ىتلتقاماذا ىتسىلتانقت

 | نواتقي اواتق لوة مف مغدي نم مهنمو ةمزالريغءانلاّنال مغد. لو ىنععاواتتق او موقلا ل: :اقدو

 ا أ | دوك تبا الفال ف دصو امين فاجلإىلااتا دكرح لس
 نم لعافلاو نيك اسلاءاقتلال ام مي فاققأارسسكين م مهنمو ةغفاما فاطم نمالا نسما
 | ةيضلاةمضلا نوعبتي لدقمنولوة» ءكملهأو فاسّةلارسكي ل: ةم يناثلا نمو لتقملوالا

 1 | اوه نيئدت م نودي ربنيفد سم نولوةباسانأ نأ نورهو ل -,للنا ىثدحو هن وع ءدس لاق

 1 نحارلا لوقو ةمضلا ةمضلا
 1 ' ١ للتآ نعلايلآضّرعت « ”لوطلا ىف ةرهملا ضعت »: "لح ناكمب ل تضدرختا .: :٠
 ١ ا هلوقىةددشمانون ل دأ 6 ةد3شم امال هملع لخدأ انف ىلآق نءدارأ

 || تلم كاوقفف خفي مىلو" الاماللا مف هءلعبار ءالاراصو »ْنطرَقلا عضوم كمم"ب بح

 | دشنأو لوثعلا لثمىحرتسملا ”ىعلا"لوثقل اديز زوبأ( لاق )) نيلجريو لجييوةرقيور#
 ا ثلث يلا لب ثر « ”لوئنىفكى لمال

 (أ| لاخلا ئنلاذلللاسباملا لج رلا لقتملاو لحاف وهذ سالو لعقي ئشلا لقب «(لخ)(

 أ نيكني لف نيثو هميلظع ىلعءدلج نميرالخ يش ثاالخغو لوول ءالكرسكلا لو

 .(|| غلا ببضيءاذلاسقلاو هيسي أ ئثلا تاةاوا دج نسم ىأ ةزهلارسكب اكد د1 لعن و

 فلخ سرفلانمراذعلا دهةعموهو سر ارسم عاب لاذقلا (لذت اهدواس”فضت

 لأ لذتو ةلذقأ يلع عمو لامثو نيعنع ءنماهةلا سأف فنتك اامنالاذقلا لاقيو ةيصانلا
 أ لائم لءذقلجرورغتوأ لعق .لازؤل او لتلل لاذعلا لاعب و هللزقت ريتهتذقو

 | ”لعذقلاو ئنىأ هلعدق دن ءامذنز زوبأ ( لعذت )إ رسسع ”ىلذيقاو: سدس: نيه لمس

 1( لبالانم مولا "لعذقلاو لعذتلا مهضعي لاكو ميدقاهرب ريغصت ةوةس.سملا ةريصقلا أ ملا

 ْ ةياشنلا عررتلالا مدون هدالملا الا (لئذنت)
 كما

 تو 27



 ظ . .اه(لئت)فا »(مالللا نان و

 فرط ىارظ هنءاكىذلا وهي لبقلا يبق لجرزانأ ناو هتبعتايقدقو فنالاىلعأ ُ

 ءاسنللا تلاه هنأ |

 ىلاوعلا امنشدؤ داناءىواش ٠ ال.ةليملاتيأرنأالو :

 نبع اب ودحو ىلعاهانرق لبقأ ىلا ىو قياما 1

 ًاةورلكتيد وهو داجأ البق نالفولكنو ئث كلذ لبقاسهأ ن نكي لو اهسور ىلع” بصدوهو |
 | ىهو هلق عجاضيأ ليقلاو هند دعأ نكتمل اسر هت دشن أ اذا الرق هر ىوممالا ةتعتس|
 تقاءامب رو همايق !"هإ_بقانةرعاسلا لوةتو اهب ذوي زرانا نهب ررتضانب ا ىهو ةكلفلا آ
 رشكيالبق هتيازواناسعو ”للبانقم ىأ مضلاءال_مقو الق نيرو نقل اهب عقدت هبادلا قتعنف |
 كلك الوم دنع ىأ قحنالف لد ةىلوانادعىأ البق باذعلا مبيتأيو أ ىلاعت هلا لافت فاق |
 | ةقؤرعمءاسنلا نم"ةلب الا و ةقاط ىأ ل ةهىلام و فن أ: ساامف ىأ لبق ىد نمرشه ىلا |
 |١ لسرلا ىلهة كلذكو ةدالولا دنع دقات ىأ دلولا تامقاذا ةلامق اهامقن ارا هلي الا تابق لاقت |

 2 ىذعالا لاه تلباقلا ل وبقلاو لسقلاو لباهتونهقالوبق قتسملا نموا ا
 كيرعلاوليفكتلا لذا ون هلم تفس ااهلوك ىورؤ «ايانا راس سا

 ]| ةهثالثلا ع نمنوكت هعاجلا لسقلاو هذا رع ىف أ هتلاقىف ناو دلامق ل قبو لقب هب لبق دقوأ 1
 لإ ئن لكم هيلع انرسشحو ىلاغت فو قو لق عجباو برعلاو خزلاو مورلا لدم ىئش موق نمادعاستا

 | عطقلا ىهو سأرلا لئادقةدساو:هلسقلاو انام نسا لاهو البق ىأ شفشالا لاه اليقأأا
 وثيمهو ”دلسقةدحاولاو بر هلا لد“ ابق تدعسامو نؤدلا اهبل مت ضعي ىلا هضم: بوغشملا ْ

 ' يدنزمال بيق فرات هويام ارغنمةأر ؛اهبةتلبقأاملدبقلاو 3 -اوبأ|

 لافي تس كاب اهتلثم لعنلا تلدقأو ههجو هلع لب قأو قا 0

 ]|| ءاقف أ لبالاتابقأو موقا اون حامرلا ادلة لاشب هتلابق ىلإ هنلهجىأ ئثلاهتلمقأوأ

 || دقومرونأ لبق نم سفلا رك أ لباقمللبناو هلئملب[ةَّملاو ةهحاوملاةةلباقتملاو ىداولا |
 مانعالاقوذنملباقملان أف م ةلؤْش تتركيفتنكنا ٠ لافو لبوقأ]
 [ىأة بطلا ليدقاو ريكرت أه ذنيملاّْا بامشلا ل .ةقمل جرو هفنأتسا ىأ هس لتفاو ||

 ! | تعانق هلب اةننةاشو هتطراعم نام حل اذنلب اةدور اء ذتسال اَدَض لايشتسالاو اهلقرا

 ١ لفقلا!( لنقل ةربادم ىوقربن أن ماتناكتاف مدق نمةقلعم تك ربو نين لةعطقا هن ذأ نم |

 || اذا ىلا عضاوملا ناسنال ا لتا:ةهورسسكساارءوس هلق دل ةةوالا ست ةتوالتق هلذقو فورعم ٠
1 
 ||| هؤاتقامو ىلاعت قا لاهتا ريش جلا تاكو هلكتف نايل جزلا لق لابي هتللاقتيمضأ
 أ

 1 لدقنلا مجاهف تانقتانق 5 انهتددزن ىئتلوان لانا 21 | ْ

 |موقلاهمتاربكب هلئاقملاو برعلا مالكر موهؤالاسقوالاتق تلاه قو لاتقلا"هلتاقملاو ||
 ١ .لاقو ودعلارسكتلا, لتقل لايم نوط سينيذلا |

 لاتقالا ةريثكدالإىف 0و "يزل نب سهاع نع ىلرتغاو



 ه(ليخل» ه (فاتملا لسف) ٠ 5م

 لايفأع لاو فو رعم ليغلا ( لف ) لاهل ثملطابلاءا.مسأ نم فورصمربغ لاه نبا

 نوكححر نأز وهي وسلاه لايق هيساصو ةهلفأ ل ةنالو تيكسلا نب لاق ةهلضو لومقو ا

 أ ىف نوكمألاذه لش شالا لاهو ضو ضسأا ولاه ام“ املا لجأ نمرمسكسف لعف لف لصأ
 !ٍإ لاعو قأرلا ف.عضى أ ىأراا لفل جرو عب اف نوكيامتادحاولا

 ليفا كرد عنف اان اولف:الفدا 900

 لاهو ةسا ارغلا طخ ىأ رلا ف عض ىأ لاف ل جرو لافأ عمباو

 ْ الافتنكةسارقلات وجو ه انيرجذا لطخ أ اكمأر
 ا نئاشاادبصوأ ىلا بفووف فمش الفت أر لو ةلوبف ل بغي ىأرلا لاق دقو

 : ١ زيجازلا لا نغفلا ف اهر رع لئاغلا لعجيمهضعب ناكو نا رولا نر ىلسءىذلا م للا

 أ هضأو هلئاف قدلمو 3 هضي ار ع عصيان" اك

 ” منا 'لرولا فو سرفلا باك ىف ”ىىمدالا لاو ذل فناهر عامذو

 : دلد وهاما مظع ف وملانييوةر ةنلا كلت ندب سدو لاه لئاسفلات ةرقنلا كلت ىو اسيذم طعال

 ىدعاللد كنأو ملو
 لطيلااانحامرأىعطبشيدقو ه هلئاف نوذكم ىفريعلا بضخ دق

 سرقلاىرمالوقو نعطلا عضومبءارصب نهغ لقي همدلئافا!نونكمو لاق

 لاما ىنءتافريشمتامع4 ه انلا يش ىوشل ا لبع ىلف ثلا ميلس

 1 القابلالوغلاو هيلقذ لئافلا ىلءدارأ

 | عقووربدلاوربدلا ضقنلبةلاو لبقلاو دعب ضر: لبق( لبق )( فاقلا لسن)

 | ونمو هم دقم ن ءاكأ لقمان رب دنمو لبق نم هص.قتقو هربدبو ف دهلا لب. :ةيمهسلا |

 ا | هوى ىف يصلا ل, ةىفو ءاتشاالبقىف كلذ ناكو هسفس ىأ لبا اذه لقي ل زنا لاقيو

 "هلوقلاو ةفورعم لعمل ا نم :لبةلاو لوك هجوأو ل دسةدسقأ ىأ كلبة لبقأن ذامهلوقو

 أب ,دالو :ليقدلام اشي أ لاقي اهودف ىلصي ىتلا
 0111و تاكرجأ مذلاستلابق سل نافل اقيو كده نب أ نمىأ كلر نيأ نمو

 لاو ىطسولا عيصالا نيب نوكي ىذلا مام زلارسكلاب لعنلالامقو افرظ

 "هلداشلاو هنا دحو هلئاوأب ىأ هلباوقن مالا تذخأو نيلايقاما تاعجاذا اهتليقأو لعنلا

 ريدامو لبق ام هنم هللا قو لبقم ىأ لباكت ماعلاي ئيععل بق أو لبق دقو ”هلمقملا "هللا

 | ىو داشر دصءوهو فاقلا فب الوبق هتلءقو ئثلا تلبقتو لهف هلم لوقدالم_وضعدو

 اذالورةنالف ىلعلاةيوهريغعم-أ لور دم فلان لويقلاءالعلان ب ورعىلأن ع”ىديزبلا

 * لوسبقةببط ب راناف ه لافوروبدلا لب افتر نجوابصلااشيأ لوبقلاو سفنلا هلق

 ليقلاو مومذمر دصملاو حوت ماده نم مسالاو مضاانالوبق لبقن أ فلاب عب رلاتاءقدقو

 ”ىدعملا لاه هموت باد 7و ريشي رصقلاب

 | امهايقعدعايتي :,نيسدقااربض ادت نأ وهو بجاش الب اوه ليقب راى رك ذم

 | داوسلالابقانيملا فليقلاو كلذ ل, ةىؤر نيج ملاذاال.ةلالهلا ا: اراضيأ لاحةيو

/ 

1 

| 



 ةغلدبو تيك_ىلانياانهاكحر ذكراتح لثم لضفي لضف ىرخأ ةغل هيفو لخ ديل_خدأ
 لع اذهديوبسلا# هلريطت الذاشوهو مضلان لضفي رس كس لان لضف امنم ةبك ع ةثلان' |

 ةأرملا تاضفتو دوكس:تدكو توق تءو مني عن تال كو لاق نيتغل ىلسعءىبعا ا ا.ئباصصأ

 نأ تلأ”ىيرملا لاق دعيم ف سانلا قلخع )نمزريزملا نزول علسطفلا: ,( لمطف ال |
 ١( )جاهلا دشنأو ةبطر هرفةراخلا تناكن مؤ هنا لون بارعالا لاقفهنعتدسع ]|

 لولا نيلك لتي مرضصلاو. «. .لسطفلا نمزانانأ دقو
 لاقو لجو مسا ءافلا تشب لسطفو

 ادعبانني امدقادازخنيمأ «..هتيأرذا لطف قمدعابت ظ
 لعفلاو تاريخا لعفمهبلا انيسوأو مهضعب ار قو لعفيل عفر دسم يفلان ل عفلا 4 لف

 اهنقتلاعفللاوثه موقلااذا 15 هروز مظع ىلع هس انوريض

 ايذك هءاع ل ءتفاو ةممرقوأ ةمسح 'هلعف هم تناكوانانهذ بهذ لثءردصماضي لاعفلاو ||
 ىلع لكذالا ( لكف] رسكنذاف هنرمسكك اوَةك ل عفناهءىذلاتاعفوَقلتْشاىأ اروزو
 فرص وهز فو خو أدزب نمدغترا اذا لكفا هذخأ لاب ل_هفهنم ىنببالو ةدعرلا لعفأ ِْ

 ((للق .٠) ةركتلا ىف هتفرصولعفلا نزوو فيرعتلل ةفرعملا ىف ةفرصتملالخر هب تمعن اف |
 اذا لاغم ”ىضنو لال انيب لف ف سو ءذ>-ىزو كى هو فينس لواف دحاو فلاب ةلذلا |
 مولا ل فءاجاشنأ لانقبو  ترسكست ىأ ةيراضم تالفتو هترسكسق ةر انا تاضأ |

 لالفو لولذاولاه انعرو "لذ مؤقؤ "لذ لجر لاقي: عيب او دس اول اف ىؤ سن مهوقز مدأ |
 "لذ لق نملاقب ريدكتنافةرسسكأ ل فنافةلذ لاقي سضااندلةبهلذو هتةمزخ شالا تالفو ش

 ىهو ىزعلا ف هدلاقو .اهبتائالوزطمت ل اا ضرالامسكحلاا:لذلاو”لذ ضأن ءو |

 دعت تناك ةروشأ]|
 لزعمريخنانم”لذانهنادنمو "نلف نان نم عزان ىتلاَناو

 فسيزج ارا لافو : ىزعلا لوح ب وصنملا مصلا ىأاهنو د نمو ىوريوريفتا نم لا ىأ 1
 "للة: ريغمخ غو ع« ”لفدالبضجاتهترح (؟)البا|

 "لل غلا ل ملفا اودلام ره ذىأ اضب 1 لوسرلا*لفأو ضرالا نم لف ىفانر ص ى أ انلافأ لاقت |
 ىأ لفلم با رمش وفور عم بح مضلا,لفاغلاو ثنا اذاربعبلا بان ليلقلاو عقلا رعشلا ||
 (8) لبقءنبالاهاهاتاحتّدوسا-اذا عرضلا ام داق لفلشتتو لفلفلا عذاعذلم ]|

 وهانغاافةلئاماهنلا ىف مولوقو عرضلا مداه نانتئانأوتلاو هال مان 0 نااءأواهلا]

 را غف كاذ ل-.قا.جرو الفاياولاقلانمخرت ناك ولو ميخرتا!ل دس ىلعال نال نقود
 لالطااوهلاتد ) له « لف نع ان الفل تمأ ةلسق ه مهلا وبألاف ةرورضللءاذذلا

 هز ةيدهلافو مركا فلاب لاعفلاو راعبوركيو حادقو حدة لش -لاعفلا عيلباو سسالارسكملاب ا
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 ّ : ١لءفازو

 ها

 (لضف) ٠ (ءاقلال دن« اةديس

 ا لافوهئانالالف روك ذنمناكاموهو ل. امغلا عهباو لثقلا لانو

 ا تذدغتد عمو ىل اولا نوطد 8. هئوانت "اك لاسشب نفطي

 ْ (1) زحارلا لاه لمعلا ىفالا لاف لاقءالو لوغو لذ هش ل اةي دقو
 ا لؤسفلا: للا لهأ نضذا هه ىلءسفلاةرخانىرتأت
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 ا

 حب

 نمل ىلع لشد مالا هنلع هن ثي دنا ىف و للا لاخ مذ ريسصح ىل_كفلأو
 هيلع لمت تشرف هنمةس.حان 'برعأت لوعفلا كلن ملف تببلا ةمحان فو راصنالا
 ل رف ةطيلس لف: ها و لمقلاب همست ىأل سقت 00 نا مالا رغما وأ

 |لاسفلا( لف ]لقدم ارملاو لزغلانيموهو لءرف نه لزغأ لثملا فو: عبمضلا داو لعرذلا

 |*الاسف موق نم لسفوهذاةلونسفو ةلا سف مضاان للف دقو هلثم لوسةملاو لذرلا لاجرلا نم
 لاهو لوسفولا هولا أو

 ىداسْلو أو سماخ تورو ب لاس ةعرأذعاماذا

 اهل.سفلاو هيلع تاثعاا مناي غلاهجوزط دن اذا ىتااةأرملا 'هتسفملاو هلل اهدي دولا ؟هلاسفو ||

 ٠«ئييىذا اريسكملالكسفلا( لكسف ):نالسفلا مجباو لذلاراغصؤهؤ ”ىدولا ل_سفااو
 وبأ لامك ضل بلك ذل اوقع ةّماعلاوالذر ناك اذا لكسف لجر لدق هنمو لحل ارخآآ لها ىف
 متل مؤملا مث حاترملا تتطاغلا مىلاتلا مث ىلذلا مش ىلصملا نقدا سلاوهو ىلياههاوأ ثوغلا ]|

 قيمت لج رلالثفلا «(لشن) روثاشااو لكسفلا رخو تمكسل ! مث يطال امش ىلغحلا
 خد 00 كا ايل كف دقو لاشفأ علباو نامحلا

 تاصفو لوصفا!دحاو لصفلا لف ) ركذلا سار هلشدفل او لانس ىأ "الا لشفتو

 | ت00 نم ويشؤلا تلطنو جرش | ةسخانلا ع نأمل هفاو عطقناف ةةعامق ىأ ل ضفناف ئذلا

 | أر عش ىف ىتااامأوءاضعالا لسا فم دن او ىلهةااو ىكرش تاصافوهتمظفا ذا هتاصةذاو

 |[ لصفنم ىه”ىتمصالا لاه لضفلا عجبوهف هه لصاقملاءام لماع باشناه( )تن وذ
 [ل_هفملاو قربيو وام ةصنراتغتم ىدغو ضارشز امن نو حض, "هل هرلا نمل لسا

 | | تاعدصتم ثال) ىرغضااف ىريكللاو ىرغصلا ضصورعلا ىف ”لضافلاو نا_الاررضكخااب

 ْ ”لصافلاو اًيرضوض نك اسناهدعن تاكر تم غب را ىربكلاو تب رضوف ن ك اساهدعب

 | ىتلاا نأ ثيدطاىفهريسفتنازكحس رحال ا نمت "دل _صاق ةقفن قفنأ نم ثددمحلا ىف ىتلا

 ةقاثلاداو ليصفلاو نيمللاو هن .دااروستودريصق طئاخ لءصفلاو هرغكو ةنانعا نيب تا سف

 مهتلمصفي واج لاي نون دالا هطهر لجرلا"هل.صفو لاسؤزو نالت عه او هَمأ نع لصفاذا

 ل-صفو نيستلا اضن مصفتلاو ةز رخ تؤول لكن ب لج ىأ ل ص ةمدقعو مههجأب أ
 |((لضن) لطايلاوق لسا نيبءاضقلا لاقي و ماشا لسيفلا اواهاذعىأةاشلا باصقلا

 ا ةأىماو لاضفملحرو ناسحالالاطذالاو ةهتةئلاو صقناا فال :كفااو لضفلا

 [اضيأ لضفتملاو ىنمعل شفتو هلع لشق أو ةدمس لضفتاذ تناك اذااهموق ىلع لام
 ” اش ديم عاشفال مكيلع لصف نأدي رب ىلا عن هل اوقه:مو هنار 1 ىلع لذغلا عذب ىذلا

 ةلضافو كاذك هني اذ تمكح أ ذاليضف هر قنوت وس تاق ف
 0 حس تمص مص

 هئلضفق



 < ه(لخإه ه(ماللاباإ »

 محفلاي لمغلاو ةهل غلا نع ىهنأ نأ ت ممغدقل ثد داى فو هعضرت ىهو هّمأ تاجاذاكلذكوأ
 . تيللالرتليي . .٠ لإ تليغأو ليغم ىهفاهدلو ةأرماتلاغأ دقوالغ ءةعضر الوارش أت مأ تلاع يللا كاذ مسا |
 ختم تنير فز 0| 0 (1) سيقلا كما تيكورب”ىمصالاو لغم ىهنل فلا اهذاوتقساذااضيأ |

 هه لإ لمغلاو هعضرت ىهو هّمأىثغاذاهدلو نالف لائأو ا ذه ىلع هه لرغمإئاهةىذنعاجتيهلالأ 1

 هل قسامورمشءلاهسففل غلاب قءامثدد_للا فو ض هب مم د

 زحارلا لاق *ىل:ملانانرادعاكااضدأ لمغلاو ريشعلا فته سقوا نأ
 نلمغنيدعاستاذءاضرل . نيةاععلا ىفتهلئام بعاكتل

 رهسلار صم نالدغ أو ىضهاودا!لئاوغلا<ْف ةاكلا يمشلاىاتلااغملاو دلت اغلا'ل لقت الفو

 ةيقعنبنال.غ ةّمرلاىد مءاوأ

 مهسفاضي ىهل-جرلا نوكي نأ لأفلا تدكسلا نبا لاق (دأن) ( اف لسن إلا
 ثيدحلاىفوانكبتلءاف:لاش دداوابلوةيرخآعمسفابلاطنوكي وأ اسال وةيرخآ| ١

 نسي تامكلا لاف هنملاعتفال ائتفالاو ةريطااهركيو أفلا بص ن اكمالسلا هيلع هلا

 إ !4اائَدْفا نيرج ازا لأف نعأب 95 تقدصقفاوملات تداماذا المخأ

 ِْ تبمكلا لاف لؤفأ عم او|
 لؤذالا ىملاضتالو ٠ ل وةتامعربطلا لأسأالو |
 : وب دشنأو وهاهي ىننولوةيو هنوعستي مث بارتلا فئد :١|نو ذي نادبصلل ةسبعا لاثفا او ْ

 00 د3 لتغم لايذو ةفايذلا ةلوتملا( لف « ديلا لئافملا برتلا مسقاك»(؟) ةفرطاورمح

 تايه هوا تائذو عم ل نمنيعبمالا نيد لف اموهلاقيو ةاونلا قش فن وكبام لسمتفلاوةرثكللل |

 هز ه«.ةءدشءارو نمرودي ىأ بر اغلاو ةؤرذلا ىف نالف نم لمي نالف للازامو هريغو لبحلا

 دعاس رحتلاب لبةفلاو تفل تلقوهو فرصناف هفرصعأل تف: افههحو نعهلتةفو

 ةفرط لاه ىديال لف موقو لّفلا نيب لقى فم لاقي رمعبلا ينج نع نيةفرملا نيبام |
 د3كتملبادىلسيرَع ه: اعاك نالدفأ ناقفصاها

 لاهو جيلا ةيشككاخرغس هيف ة يشم :هلصفلاو لف ةدحاولاو فورعملمفلا .( ل 5

 لا.ءفلاو ل وغلا عملا او فورعم ل غلا «(دلغ) ٠ ”يهفلاو ىلوعقلا 1 هرمصق :

 ئلفلارد_سملاو ه٠ اهلاوشأنعدرطتةلاف « لاقو ةلاهحلا ل ئءاضيأةلاسفلاو

 ل. مقل ان كلذو موهتل اهلا زتعال ىلو الا ل يغب هلاه دشنت ل سف الموس ىعست ب رعل ارو رمسكلا»

 07 اهّةلط نيس ند: أب حرت هنال لسفلا رعاشلا ةةةاع ىمس وأ وازتعا ل بالا عرقاذا 10

 وع | ىلإ تاخردلب اف برضي الخ هتيطع أ اذاهستلخلأو رعشلا ىف هءلعهةلغام سلا وسال
 : 0 | (6) لافو الفاف تاسأاذا

 تت ىثامربب وهو |[ عزتهازه اذا صاد :ءلكرم. ه عبطا!تاللقلا ضبملا اسف

 تكادقروي | ظ ل لاقي هيارعض فاصتما.عرك ناكاذا ل بالا لف- لسفلاو لئموهو فودسلابانمقرعتاكأ
 هر] ىارلا لاه لكل

 ١ اليخ نهقرطو نيتانأ َه قّرمور دنم يئاذ تناك
| 
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 هدمااز 6

 اقلخإر 2 كمر
 ا

 م

2| 

 دكت ًادموارقع ؛

 ا و ةدكلاهاقنا تالا لاتغاام لكو نالمغو لا رغأ عدلا و ىلاعسلا نم مضل لوغلاو 1

 الاَش هببهذيو هلاثغي هلال لها لوغبضغلاو ب لور اذا ع تاو لاش 1

 | عسبشلا هنوقب بهذبال ىأ «عميشلاهلاشغيال با احلا ن نع»(0) ارةصفصي رهز لوقو هر

 ه(نغلأل هز » 22

 أ رضي لجرلا <لغأو نالدغلا تينأ اذا ىداولا لغأو باها اءاقزتلم مسللا نمالرتف اذا

 ْ كنوأ اهتلغذخ أ تالغتسا !لالغتساو هءاعلغينأ هفاكىأ هدبع لغةءاورظ: راد دثاذا ْ

 |ك تيل فتن كنأ تدرأنالاقف ةيلاغلا ن نهتالغن زو لس -يهمالا تا سلاف | |

 ء(ل2

 نالغيلغ داما تاغ «(نغز ةراكللدذخ عى .كاسم تالغ كلذكو نق ”افنكيراشو

 ||| ةعاسهنع تلفغناف ةقودبذحاذا دو ىترتس سل هئذدتو باهالا فلمن أو هو لدغ | ا
 | تامثلا ماع ىف لوهغمللجرو كر دل كلذ هيتلعفاذار ما للذكو نيغو لمعغوهو دسف ا

 ا ىا ارا لاق اضعب هضمي بكراذا تابنلا ككذكو قرعبل |

 1 اةلازتدقاهدلل قوس بلا“ »هن اكتاتللان”ىدت ىلمتو أ
 ًاوكئداولا ل وامغلاولّرت أ «ضغنتلاعرلاو النا لءغلام» ( )١١ لاقو عضوم لمغلاو |

 | الواغةيوازلا نيست ى تس ةلظوأ ماتو أر صش نم عقجا اهلك كلذكو فلما تننااورهشلا

 |لوقهنمو ريْمَكلاٍبارتلا لوغلاو ردي ثدح نمهذخأ اذا كامغاو ءئذلا هلاغ لوغ)
 | ةوتاتأو «الئاعل-رلا نمالوغانددىرب» ( ةاطرأ لصأ ىفالمزرفح روث فدي ديس

 |لاقو هن رع نم لاشي هنال ةز املا دعب لوغلاو ناعضوم اههف ٠ اهماح رفاهلوغدب أن ىنع( ؟)

 [هلئاعابيأ سدل أن وفزني اهتعمه الولوغاهيفال ىلاءتهلوقو « هلم لكل وغ تاع هن .(غ 0
 ًألاتغتنأ لوغلا ةديسعو ألاقواهنعنوعةيالرخ 1 أعضوم ىف ”لحوز ء لاق هنال عا دصلا |

 لوالالوالا,بهذتو ه انااتغتس كلا تاازامو

 اهدعب نم ىثملاا_ مف نيبتسيالىأ ىنملا لادغت ضر أهذهو بغا! نم لوغأ لوغةنأ
 جالا لاق اهتعسو |[

 ىطالتاوطخ لا: ةلوهجم »* ظطاشلا ةدم نة دلو

 ةقرلاوذ لاه تنولتاذاةأرملاتاّوغتلاّق. نؤلتلالوغتلاو

 حراوسا!ماعتلاو ىذوفدب رلااهب * تاّوغتلوكت لاوهأ تاذاذا ا
 ليخلا هماعت رام الجرركسح ذيربرج لاه ا دابملاةلوا.غملاو
 اروكو ماعم ىف لواغتريط « اههناك لاعرلا"هلعشم تذاع ْ

 | العلل طوسااكهد-غنو ,افةهقمقد فرس لوغملاوواولا لصالاو +

 أ رسكسحلاب لغلا (لغ) دسع ىف نع ض# ان متين حتفاايزال زل يلو مسا
 2 لابي لوضع او اهلها دن نر سدح ل ليغوسالا عطومو ةمخالا | .

 ش ا اهلو.غاهتف" ىدربة قس « امن اكن ابشلا لايرس ديدنج ا

 | لاتغاو ةنممسلا أ رملا حلا لمغلاو ,رصشلا لدغت هنم لاقي ”فتتلم ار مهشلا لمغلا ىممالالادأ
 | ىلاهييهدبف هعدخعنأو وهو مغلق لة لامتغال اريسكلاب تهل غلاو نعسو ظلغ ىأ مالغلا أ ا

 أ هعضرت ىهو همأ تيت اذا نالفداوبالبغلاتَر تلك اند ل اشو ةلنقهلاراصا ذاق عضرم رد 1

 ا

. | 

001 
1 
| 

 كزكضصو



 ا 5

| 

 5 2 « (للغ) * «[مالئاباب)«

 ناك دزحا ارلا لاه لالغالا عا راصشالا|

 لال. لوو ىلمع دب عقو « لالغالا ماه لثم نب همن دل

 لاهو 'ةدراولا ماسهلاك ةرامغلا ف عارس لهن ؛سرغلااذهىق:لوق: |
 ( لاغااورعوب أ

 ةرمرسهظي وةّرم نضيف ال-هلقارو ىلغ ضرالا هجو ىلعرهظيامناو دب رج سبل ىذلاءاملا |
 ددسللاف .ةافصملاللغلاو ِ

 الواقملان روفصتن مج ناعأب ٠ نبدركسو قزارنءللغاك 01

 ملسلا تياندو رش تاذ ةئئماعم ضرأ ”لاغلاو داب ىلا دلب نمةلوملاةةل اسرلا "ل ةلنغاو ْ

 اذهزيشلا لولغمن لاشي و ”لتغملا كاذكو شاع اديدش فلا نالغربهدو مضأاء الغ |
 ثدتو بوثلإ ت ## سداب راعشةلالغلاو ءاغلا َحْفب لوعف ىلع هفو- دي ىذا ماعطا ا ىأ ْ

 اًدناك اذاالغرسسكلاب لغيهردص ”لغ دقو اضي آ دةءلساو ُسغلارسسكلاب ”لغلاواضيأ عردلا ١

 لبق هذمو ديد. نم لع هتبقر يف لاقي لالالا دحاو مذاان”لغلاو دّمحو نغضوأ ُسْغ 1

 هدي تإلغو لع ةءفرعش هءلعو دق نم نوكي ناك "لغااّنأ هلصأو لق لغو امنا ةئيسلا ةأرحال|
 الأ شطعلاةرارح ل_غلاواضيأ :لغلاو لغو "لأ هلام لاش. لواغموهذ"لغدقوهقنعملا ||

 ا لواغلاو هلعاف م سجلام ىلع لواغمو وف الل ”لغب لججرلا ل :هنملوة:لئاغلا | نكسسسو |
 ةمقلعلاه ةقانلا«ةاعتَت قلاب طل ىونلا ليلغلاو لغلا لثم د ةلاو نغضلا ْ
 برعلا ضعب لاه لخدقل> دأىأ لفناف هلو «٠ مومناّرقىون نمةئفود اهللغأ

 لخداضيأ لغو لالا عقرب نأ غن ههبه_ذق لخ دنىأ شكلا نه ىنعد ”لغنأماسهئمو

 | ىأالواغ فلان هلْغو اهطسونو اهلخ د ىأزو الان الف ”لغ لاقي ىدعتءالو ىَدعتي

 | ءامملا لغلغتو كلذ عجب ىف مضااب لغياب ىرج اذاراصتالا نيبءامملا لغو هلثم”لغأو نا

1 

 ْ "لغد احا نمو ”لغي ”لغأ ةناحلا نم لاقي هنأ كل نيام و دةلسا نمالو ةنايخلا نءهارثالو |||

 ا هيذاك هنامالابلغمءاز « لقوت ةنباةرج نعمت ىزج رمثلا لاف ناخ

 | سليرشلاهو ةوئراللاقيو ةقرسالوةنايخالك أ لالساالو لالغاال داس ىفوأ

 حارلا لاه :هلغلا نم عايضا !تاغأو نغضلا نءوهف لغي هاورنموأ

 ملغملاة نا درس درع م هقادنعنمءاج لس لرقأ ْ
00 

 | باهالا قر زادجا لغأو لفلان مسيتأي ىأهلارع لعل غي تالذو مهمل تغاب اذا موقلالغأو

 حمم اد جامع سكت سا ا و ا د ص

 : ًاريسلا ةعرس هلءلغلاو ”هلغ عج لاغ هور مهد عدو قيرايال اسر ىلع ىذلا مادغلا هي

 ||| عمجلاو تبنإ ضي لاغلاو ىضغن م ةعصقور دس نم ضمعل اة اكل سنم”لاف لاقي ىلطلاو

1 
 ا

 | ١

 ع
]1 

 1 "يب: ناك اموئرقو. الواغ”لغالا مغاا ىف ععست مل تيكسلا نبا لاه اهللذت اذارصشلا ىف

 | دخوؤي نأ ينعي ن اخيا .ه دم نين لق لغب ىسعمو نون لغي ينءذ لاق ”لغيو لغب نأ
 الأ ةيصاخ يغلي لواغلا دمه ءوبأ ىلا لول_ةلا ىلا بسن ىأ نوع رخكالاو هدهنغ نم

 || لجرلا"لغأو هير ضةيول ذاب ريسعبلا لغو مضلاب غي لغلولسغلا نمو رسكلاب لقي

 1 نءروءبلق ّنملع لغبالث الث لسو هد هللا ىلص ىذا لاهو نام ”لئماريغربعم#ملا ىلعأ



 ْ ه(لفغ)#« «(نيغلا لهذ) * +<<؟

 1 : هلينذالن مو بنذلا اذ لدي. «٠ هللرغمهلو>لولملاىرت
 |لزغلا ( لزغ ل ركذلا دومفلا( رغ) ترذمىأ ةضربلا تلق 5 2

 | ةلزاغمو ةسلظلا تازغأ دقو ناساغو ةلغل ثم نالز عءوال ازغ ىلع عمو لرد نيح نداشلا 1

 | فاك :ىألزغتو لزغلا مسالاو ىئتازاغواهتلزامن لون نبيا باور اعيان ْ
 د ةّمرلاوذ لاه ىعضلاةلاز ازغىفنالفان »اح لاق.“ اهارأ غلا ةلازغو .اولزاغتو لزغلا |

 أ الابقز ىنغأامدمهقارأ « ىو + سأرتلا هل تاتا ٠
 | نامل ةأرملا تلزغو اضد أس ملا ةلازغلا لاقيو .فرظلا ىلعةلاز لا بصفو ناعطالا عي |

 الأ ارغلا لاك هيلخياملزغلاو لزغملاولوزغلاضيأ ارغلاو ى_هعم_ةلزتغاو الز غهلزغت
 باكل !لزغو لزغااترادأ ةأرملات ارغأو لةةوريدأ ىأ لزغأن نموهامناو مْدلا لصالاو |

 لادرو ىفأث هع فرضنا هقرذ نماغتو هكردأ اذا تح لازغلا بلطي نأوهورتف ىأرسسكلاب|

 ْ لع ) سقل اى سها نملزغأو هلثاا ف لاقيو الزغلزغ دقو لْزغ بح اص ىأ لزغ

 || قصب تممكتل !لاه: ىلسغو ل -غلابقي, مطلابلسسغلا مسالاو فلابالغئشلا تلدنغ |
 ا راطقتو ل استي هيلعانام 0 ىل غنم نيعون ىفةءالالا تت سدو راج[

 | ةطيياعرسكتاررسفا درا د هةرموءاملا نمةرصشلا ىلعام هملع ليسا
 ا "ىلا ارعالانءادشنأو هريغو .يمطخ نمأ

 |,  لسملا مام ءارستىلع .ه اييأ تمدام ىل_غلاٌناليلايف
 ! نو ئيلسفلا هنموشفخالا لاع اهيل امدط ل هلا ىلا جات اقاهربش عما ال ىأ

 ّْ اهل سع لاقدو نرفع ىفديزاكن وذا اوءاملا همض ديزو مهئامدور الا لهأ مون هل سغلا ١

 لو-غااوءاطاب تاستغاو ”هلسغل ةنالو هب طشتعو بيطلاهب , واف أي ىّرطي سآ هو ةاّرطم 6

 ]| لستغملاو .با اريشو درابل-ستغءادهىلاعت هللا لاق لاس تا ىذلاءع ا ظ

 ]اهلا مهلباو قوملا ليغ ءايهو نيتلارسكب ,لسغةملاو لاو هسة ىل_تغب ىذا اشدأ
 بهذيالل..غاولاه ارو لمسغ ةفحلمو لو سغمو لمس ى:وئذلاهيبتاسغاماةلابغلاو |

 ٍ أ لاقيو مقايالو بارضاارثكيىذلا: :زمه لاثم ”رإغلفسر ةصطنل اوضت وعملا تهذما عب ٍ

 (ل دغر ةكنالا اهتاغف دح موي ده ثةسا هلال دك, الملا لمس بهارلا نب "هل ظن ْ

 |فالملا ريثكلا ار شا ىهو :هلاهيغ مهب ليط فلا( لطغ ) تلا ةقلا ةرصشلات ااضغاأ

 رعتلارانهلارب دك هَ لطم غو مكرب ”لظف سدشلاو سه! لاهو |

 رهزل اوفامأو رقبلاوءايظلا نم نيالا تاوذ ىهو لطامغا اةدحاؤ:لطدغااو |

 دال رو نول لا فانا ”هلطيغزف وس ثاغتسااك ا
 ظ ةمسحولا ةرسقبلا ل1 سو أ لاو لطم غم اهئدلو ىف لمار مشا ىهلاسةذ

 | لذغ لف ةيئذلا نعل عا( لفغ )ل م هاوس حبال لدللاةلاعيغو موقلا ةدلج لطغلاو |

 رتاذاىشا !تافغأو هريسغ هلع هلْذْغَأَو الوفعو | ْ || ْ اذامتاذغتو هنعتلناغتو كنمورذ ىلع 01

 11 قفاسكلال اهو ةراعرثأالؤا م0 ال ىل هد ش صر لات ثاواالاذغالاو هتاذغتاذتدا ْ

 ا رومالا بّرع ل لذغ ل رو ايعست م اذا!ملفغ دكر امياءةمسال لفغثيادر' 'رطمت لذغضرأ 1

11 
 1 0101 م 001 وا س1 دج عدس هدام هاد همم عسسل ع د سس د ص وكتلا >

 داو / 1



 اا * ٠ (ليرغ)« ٠" (مالل!ثان) «٠

 (1)لاقو نافط غب هلا دعب نمتيرعلا نم" دج مولا ارجو ىذدعتيالو ىَدعتي

 لواسفملا عيل اورطصلا!اوبرهلي ىلا .هظعلا سأفلا لوءملاو » امءالأ ًاوؤدأاملاوعع جنو |

 ماسلا ف صو فرعا ملا لوقامثأو | 1

 دادد تو ىف لواءملا طغل » ةنراهبف تءمم تا داذاف

 .[| لوعودن زلوعو كلوع لاقي نيوقتم ةلكل وهو هزالا متايجادادعو لواقع أن ٍْ

 || للا يالو متاحوبأ لاقت .ةعيرمسلا قوذلا نم لهيعلا (لوعلل بيو فركذدقودين ||
 ا رعاشاا لاق ةلييعل !كلذكو هاموسرال معاريف ترحز و ( ؟ )لاهو ليبعأ]

 روكا لءللا نسولمر اةتازيع »© ”هلويعلك تلاشف لاجرلا اوان

 لاقو رعشااةرورضىفاددشم ”لوبع اولاف اع دو
 "لبمعوأ ءادحو لزا « ىلوملا ع نع اطلا ىف ىصبطتوأ ه ىلتءو أل وحان قذكنتن ا

 مظءالا كلا لهاعلاو ةديدش له عحبرو اهرترةةس تالا ضد هلمعو ل يعد أسعار

 | اذاذلدع لدعيس فلا لاع ليع ]) لهاعاهلج وزال ىتلاةأرعلل لاقي ةدشسعوبأ . ةفملقتاك

 هتيشمقرتضت اذا ل-جرلا كاذكو همركل كل ذو لام سرفو وذ لباس هتشم قا فكمام

 لسبعتلاوزامع ىوريو ه لاصو أب لامع "ىنابزرملاك « نمرملاةنم وول لداقو

 سدقرازننب رضم نب سانلال لاقي و .ةزانا ىف هيبساذا هسرف لجرلا ل_عوءاذغلاءوسأ]]
 هنالرضميةلوهلاةنو هس رذ ما لصالا ىفوهو هريسغنالمعب رعل اى سلو نالبع |

 ثردلسانيرفز لاق تال نب سدق لاق, | ْ

 ا تنغتريصعلا عي رتدجواذا « ةقينالمء نب .سقاماالأ 52

 ةنذا اذاالومعو هلع لمعي لاعلاستي ةقاسفلاةلاعلاو ةرلمعلاو عامضلا نمرك ذل نال.ءلاو | ||

 ةدحأ لاو 0

 | ليعتى كم ”قغلاىرديامو « هانغىتءرقفلا ىرديامو

 دح وو هلودي نملحرلا لاس مءوءارقذ ىأ ىل. ءىتان هدالو أك رتو ”هل-.عموقو لئاعوظرأ|

 لدعم .وهفدلانع ثرثكى أل رلالاعأو دئابحودادجو دج لش ءلئامع عمللاو لع لامغلا |
 اناقاثال عو المع لمعأ ةلاضلا تاعدب زوأ لامغاذراص ىأ يفشل لاو هلع أ راادأ]]

 -9 اذاالدعموالابع لمعي ئ لا قلاعرج الا لاو اهيغسشةهجو ”ىأرذت ماذا لئاع لئاعاا
 ا صرح ىأالاوعالوعأو لجرلا لاعأدي زوبأ ١

 6 ارغلاو فلقأ ىألرغ أ مالسغو ع ساو ىألر غأرشدع ل ارغ) ( يضارض إلا

 |ضوحلاىفءاملانم قامني رغلاولي رغلاورعونأ قلختاىخرتملرغل-تروة#فاقلا
 (/ ىقل_هئلانمةروراسقلا لغسأ ىف _امكالذكو هب رش ىلع ردقيال صيماعدلا هيف قتريدغلاو
 ْ تفج دقاة مقر انمط ىري بضني مث نضرال هج -و ىلع اسف لما أب تأو 5 < يمصالا لاق 3

 ' ضراملا و ىلع قيمف ليسلا هل مك نيطا اودرطملا باَ دي زونألاقو ضرالاهسو ىلع |

 ٌْ هل رغلاقي و هريغو ىبقالاثلب رغو فورءملانرغاا (ل:.2) اسبايو أ ناك ايظرأ
 دشنأو فانا لودقملا لب رغم ادسعوت أ هعطقاذا

 ا ل يا هس ا اا ا 3 ا لع ع تع م صصص دع

 ىَ حاج 65



 هيما لو ناو

 اس سوقلاتا اوغ أ بذعي هثاعلؤنملا ثيدط ا ىف و 'لؤعأه نم لوقت هروعلا كلذكوءاكبلابأ
 نعتسا ىأ تاثاعت ىلع لع لاقي هيلع تلجو ةلاد هيلع تلادأ هيلاتاوعديزوبأ تتود

 0 اوعلا مسالاو لؤعم نم مولا ىفهلامو تد.حأ ام ىلع لجا لوبي هناك
 قايسد#للابت باسكت ريص) ىلع 5 لوءاذ تكن اىلوءانيكل 0

 8 ا عيني قأةلاع تاّوعمسنم لوقت اللا ةففخ 'رطملا نغا مير ةرلاعلا همشةلاعلاو | فان
 : "ىلذهلا عيرنب فام دنع ١ د 7
 ظ ادضعلاةعدلا تل ؤوءملابريض « ةعق.ه برضلاو ةةثغش نعطلاف هان: ينل

 ممتاف 1 ةلامعوالوع مهلرعب لاس لاعو
 هتيفكاذا ارهش هتلعلاسةيمملع قفنأو

| ْ 

 || لات رزار اهو عزم اف ٠ ساي اال ىف رمان اك

 اكرد ريكي نأ ىلااهداو مطب بئذلا لزب بئذلا ن نمداواهلو ت دمصااذا غيضلاّنال

 [ىقف لب !قاءيىذلادئاصلل أل بحل اىذاهلوقو اهءارحذخ أ ىأ هيلا نيغلاءلاغ
 رءاشلالاه لئام ىأ لئاعوهف نازمملا لاعو انموقرع

 | نيناوملاىفاولاعو لوسرلالوق ٠ اوحرطاوهقنالوسرانعمتاولاف
 ا بلاط وأ لافو

 | لئاعرغهسفنن 20007 ٠ ةريعش ”لغيال قدص نازيع

 | مكحلا ىف لاعلاةياوروتالو اول. تالد- هاجم لاعا ولو تالأ ىندأ كل :ىلاعتةلوق هئمو

 لعو مقاسفتو 32شا ىأ سهالا لاعو ”ىلع ل ةثو ىئءلغ ىأ ىناوعبئشلا ىنااعو لاموراج ىأ

 |نمبعيكالالجر ا! بمضي هياانوهام بلع ىأهلابوهام ل عمهلوقو باغاكأ ىريسص

 ْ باو نييرغلا لاك ءاعدإا بهذم ىلعوهو كل ذرمغوأ همالك

 | امرصت نأ كلوءي سلف : * ١ديو رابح كيدبح بيحأو تي
 |نمتلجامرقبلاتاقثأةيدحلاةنسلاّنأىأ» اروقدبلاتلاعو» (؟) رعاشلالوقو هانا 07

 | ىف نودقء.ةرقبلاىلا نو دمعيفةيدلا ةنسلا ف كلذ نولغ_ةياوناكامناورمشعلاو علس | تاعواترم . مأرب

 | اوعز متقول نور طف ل.ل ىفاهنو دعسب مهوراثلاابيت نومرمشد م رشعلاو علسلا ا مانذأ

 كاذركح د, تاما ىبأ نب ةسأ لاق
 ١ ر رصا-مقهاضعلل ىرث سانالاب نيه اعم

 ارورغلم ىرئالو بون حبي رالوء وني ب كو كى عال
 ارودنأة مخ لد زاهمدوطلل لهاارقانوقو سدو

 اروصلا عمت ىلا نم بائذالا نكت ىف نارينلانيدقاع

 اروقبسلاتلاعوامل ئاع اًمرمشع لس شوا ماس
 | ناصقثلا لخ ددفاماهسدي زتنأوهو تءفتراىأتااعدقو ةضد رغلا لوعاضب أ لوعلاو

 [ىهن تااءاذاّةضي رفلاّتأكلذو . لملانماذوش ًامهنظ أ دسع وبآ لاه" ضئئارفلا لهأ ىلع
 ىءعاهااعأو ضن ارفلاديز لاعاضيأ لاشي و يسصوس ةرزما زون

 جححسصسعح

 د
 د
| 

 ظ
| 

 ىدعت



 514 *(لرع)#«: ام/ماللابانز < ش

 | لامي نالف لاقي نبللا نع هيأ ماعطلا نئشن”ىبصلا لاعباكهيهاها ىأئثلابهللعو

 هتالزودعلا مايأ ن ٠موب لاعملاو لواع ءوهفئش >ئثلا لعو زو هب ىهلت ىأ هيللعتو عسب سف
 | نيب هيلخساو نبللا هرب ةلالعلاو هب تالءثام مهضااب ةلالعل او دريل اف يفد نمئىشن سانلا اعد ]|

 نماهدنءام تبر ذتسا اذاةقانلا تالاسعت لاةي ئث لك ةيقبو سرفلا ىرجةءشيونيتباحلا |

 ءانركذ دقو ىلالعلا عملناو ةفرغلار شكلا, لعل او« سذعلا لممذ تالابعت دقو ب لاهو رمشلا | ظ
 ىئنلعا ولاقاعرو لعفأ ىل_هاو لعفأ ىلعو لعفت تاء راتب سينا اع لب ر'لدعملا ف | ْ

 اداخمالضو أ نيرتامىرأ » ىاعلالزه تاماداوج نيدأ ا

 عمط هسفو فو وأو رم عقوتلا» ءانعبو ديكو ماللا تديزامناو 0 |

 بصنتق هب نو مشل لعفلا لعل معت اهنأالا َنكلوَد' اكوتءاوَّنا ل دمفرسوهو قافشاو ا

 لوةيشاهدعيام ضف مه_فذعبو لاسعذال ا ن ندماي#متاوخا ًأوناك ل معتاوربخا عذ ريو مسالا ْ

 ىلءفرشت تا اًةياهرلا مذا لعلعلاو لمع نمديزوب | أ هعمس أهدي ديز "لعو اف ديز لعل ا

 ظعن أ اذال-راوذع لملعلاوب ربان نمر كسلا لعل لاو ناسا هن اكمظعلا نم نطبلا |

 تيمكلا لاف لواعيدحاولا ضع قوذاهضعب بئاص«لدلاعملاو |
 بكست للاعب ضرس نم”لومااك « هقوف كالا ىهاواناجّنأأك 1

 ىنععيهعّتساو هريغيلعأوالع لع «(0ع) ءاملاقوف نوكتتاماغن ليلاعملا لاسقيو |

 لافو لمعلا يف برطضلّمعاو لمعلا هلا بلط ىأ اي أهل ءعتساو

 لكي نم ىلءاموندح /نا » لقعيك باو يركلاّنا |

 | هداو صقر ةأ ها تلاقو لحجر مس العو |
١ 

 59 لا ىفانز تاريإنا ىلا قراو « لكو فواهك ّن نوكأ ءالو هلع دبش كتان ْ

 ةعورطلا بقال ”هلوعملاو ا زيف لا أ

 : مي م 3 0
 مدقالاداتالابنلاىلا + اوعح رافطساف مدلاوو 0

 قزر مذاانةلامعلاو ةرسصبلا ىل_ءانالف تلع لامي لمعلا ةيلون ليمعتلاو اذكلن الذ لمعتو |

 ءىطبلا لثممعلا لءلذلتا لافو هندي لايذلا لمعلا ”ى مدالا لاق 4 لثمع ال١ لماعلا|

 مهلا ىالدثنأو ريعشتلا ىلا اد <الو لمعلا ىنكي ىذلا عداولاك هامث ليس ىذلا

 لتسهل و ةيسحلا ةقاذلا"لثممعلا ل يالا بام ديز 2 وبأ لاه و « ل_هيعالو ثاثلع سيل

 اماآول د :ملال ثم شأرلا ميظعلا اوهديزو أل اقو لي وطا١ل دنءلار عوب أ( لدنع ]ب دسالا

 نم عبارلاز كي لو فرحأ ةعير ازواج مس الك نال هدم كود قبيل دنعلا عجب لدانعلا

 نم عيبارلا فرحلا ناكنافريغصتلاو عما هنم بخ ”ىابرلا ىلادرب هناف نيللاو دا! ف ورح

 ٍتوصلا عذرةلوءااو لوعلا ل وع هنم ىئدنو ى انا ىلاَد رئالا مي افئمللا اود! فورح



 :*(لاع )ل 'ه(نعلا لصف) و 64

 : | ىهظيش دعج نهلقعي «. لاهو :ة دد2لانقءلا نملبالا تاقءوراهنا فاسدا

 ْئ هعضواذا همر لةنءاواهلككأ كقاسوأ كيذغن ني واجر تءعذواذاةاسشلا تاقتعاو
 هعرامصو مالكل !ىل_عرد_ةيراذاهناسا ل قتع او سدح لحرلا لقمع اوهباكرو هقاسيب

 ؛ سيكتو ل لاس ةب اكل ةءلا فاكت ل ةعو هلجر ىلع هلجر ىولي نأ وشو هس زغشلا تع ه

 || ةلطثاملا هلقاعلاو هّتط_ثباهرعش:أر #لا تاقعو هب سلو كلذ هب: نم ىرأ لفاسعتو

 الارعضيءادش الا باءىفهب وسءاور فرحاذهو كلا كنع عدىأ أش كنءهلقعأ اممولوقو

 || ةكيلعاذ”لدةبوك ثلا ك نع عذف لوقنام أش لعأ ام لاه هنئاكءادّبالا ىلع ىنبام همف
 | تلاس<ىنزاملاركبلافو كنعرسس و كنعذخ م_هاوق كا ذكوداصنخ الاهومالك ىفرامذالا

 |لاقو وهام ىردناماءبجاولاةذ فر_هلا اذه نعش فخالا وكالامابأو ”ىيدصال اوديزانأ
 | عملاو لمرلا لخادتملا يظعلا بيثكلا لقنقعلاو .اذهنعلأس!تةلخ ذمانأ شفخالا

 | ءالطلالو.ةعلاو ةلو.ةعلا (ل بقع الةنقع”بضاانيداصماوعسام رول قاقع

 | تاكع 4 لكع) لباقعلا عهباو ضرما اءاقي نمةفثانح ركراغص حورقوشو
 1 وس لكعم م-> :واكعلاسة د هس سدح هاكعو ضعن ىلعه ضع تدضناذا مضلاب هلكعأ عاملا

 أريعبلا تاكعوورعوأ ةقاشأ ةلكعو تام نالف لكسعو دج هالا ىف لكعو هءرمد هلكعو

 د لك ةعاوربللا "ىلع لكعأ ءارغلا لاه لاك علاود لمملا كلذو للي < هلةءت نأ هو ااكع هلكعأ

 : ثاكعو هب سدد ىأ هيأ ب لكعو اعطانت ناروثلا لكشءاو لكشحاو لكس أ لمم لكسشأ ىأ

 || لكوعلاواضيأ دلبو هلسق لكعو ترك ءلثم ”ىدردا !ابيف عقجا ىأرسكملابةجرسملا
 ةييطعلا"هل_مرلا ةكوعلاو لق:ةعلا نودهنأالا يظعلا بدثكلا لكوعلاو ءاقلاءاسنا ا نم

 | "لغلاو لوزهملادارقلا“لعلا (للع «كناوءتالكوع هتلءاقدقو د« ةّمرلاوذ لاك

 || تش ةوسننمل_جزلادالوأ مهتالعلاو و دارةلانهبستي ةثطاريغصلا ّنسملال-رلا

 ىناثلا ب ررشلاللعلاو هذه نم لع ماهلبق تنكد_قىل وأ ىلعاهخورت ىذإاَنال كلذ, تدع

 ىذدعتيالو ىذعتي هبسفن لعوةئاثلا ةمقسلاهاقساذا هلعيو هلعبلءو لمخدعي للع لاا

 "لءو ىرخ دعب ةسمةرملا بو قسدعب قس لدلعتلاو للعلا مهلباتن رمش موقلا ل_ءأو

 نال غاب ل ىأ ةلاعموس”ىل لع ض رعلثملا فو برضا هيلع عبان اذا بورضا ابراغلا
 اذالبالا تالعأو "ل هانلا ل_غضرعلاكه ف غلا باضرعبرشلا ابهلع ضرءبالةلاعلا

 1 سشطعلا نم هن اك ةتملا نيغلابوه لود نمقافتشالا بادصأ فو اير ل_قاهترد_هأ ا

 *نل_ىلا كلة ناك هسهحو نع هيحاص ل +_-ثدث د_حيو ضرملا هلع ارعومتملاوه لوالاو

 ىأهنناكلعأ الو ل_.!ءووف ضم ىأ "ل تءاو لالا هلغسش نع هعنمابن "الغ تراص

 ىلعمواوقو هيلع ف هل -ةعاو ىهأ نع هقاتعا اذا هلّدعأو لهب هملع”لدعاو "هل هب كءاصأ ال

 لاوتو لاخ لك ىلع ىأ هنالع
 ماسعتلا طوخ نملّهلا خبجأ *« تح تالعلا ىلعتي رضناو

 رهز لافو
 مرغهن الغ ىلع داوملا نكنعباو ناك ثيح مولمل.ذلاّنا

 0 اللا اا ا 0  نمتأتخأخخخأةةآآة2ةآةؤزذ2ذ31 1 ]1 ]1 11101110100
 هالعو

 ا
0 
 ا
 أ



 اناذدل « (ماللا با)

 نءراسد نب لّهعمو لجرلا ىمسيوأيلللا لقاملاو ةرمشت هلتاعدقو رعهسشلا نم لغم اللا

 | نمنانس نب ل ةعمامأو "يلة عملا بطرلاو ةرصملاهو تهمل بسن مة موز
 اهنالثلذب تعمفاقلا عذب "للةعفاهل لاقي ءاريسخءانهذلابو عصمأ نموهف ةباصعلا |
 ةقرلاوذ لاه ناميلا ءاودلا لةمياكءاملا كمت |

 رئارخلالامرلا فاطءأب دورت م ةيلقعم يشوع وأبو ازح |

 ثالئمد راؤمنلم كليه هلةعم نم دمت نال دذعاسنل لاقي ةيدلاهلةعم لاو |
 موقلال.قهمدو مهلاومأ نم هنوَدوِبام رغراص أ هنو دياوراضاذا هموق لع“ 2 قم |

 تاس داتا طالع اذك ةءلهاماىفنولقاعتا وناكا م ىلء ىأ ىو" الا مهلقاعم ىلع |
 (1) لاو 0 ْ

 لامعو ذموذتلا ظنا ٠ اهولظتال مونهلا<ىئءاب , ا

 رومالا ل .ةاوعوهملءحوعملا] مرلاو ىداولاورهنلا نم لوقاعلاو سر - اًضرألاةءوذو |
|| 
|) 

 لبالاةعركو ”ىطلاذع رايها م م مس هئلاام| ا

 نلاقءورع هم دقوا فكك ه ادبسانل كرتيلذال اقع ىعس

 تانعو ىاسلا اهلقعي تت ةقدصلا ىرتشت نأ هركيو نيتنسةق دص ىأ نال اقع نالف ىئ ىلعو |
 ورعتخأة بشك تااق يدلل دوقلااتكر رئاذان الف مد4تلقعو هّتبدتيطع ل سدتقلا |

 بركيدعمبا |
 ةياوجب دبع نيكل 5 يو

 وصال لوسو هيض يع | |

 الو نكيلو دبع نع هلقاسعلا لةءثال مالكدلا ناكل ةدنحوبأ لاه ام ىلع ىعملا ناكول لاعتو ||

 طغر اس ني قرا تر ارك ةرضح كلذ ىف ىضاقلا فسونابأ تلكل او !دمع لةعن ْ

 امهّدْشتف هعارذ عم هفرظو ىلا نأوهو القعدة ء ًاريعيل ١تاّوع - يءصالا هتمهفىسمتعاا]

 ليجلا ىف عنتماىألءولالةءو لقع عيلباو لاةمل اوه ل_بجلا كلذو عارذلا طسو ىف اعمج ْ

 ةهلقاعو ريهزرعش ىفوهو «ذمعب لج مسا لقاعو القاع لعولا ىعس هوالوقع لّةعي ىلاعلا |]
 قارغلال هأ لاهو أطخهلّدق نمةيدنوطعي نيذلا بالا لبق نمديارّقا مهو هتبصلجرلا

 تراضةيدلا د ثلثخاب ذاف هيزاو ىأ اهتيد ثلث ىلا لجرلا لقاعتةأر ماو نيواو ف نام

 ا مناك ماهىأ <لظاالقعو دكسمأ ىأ هنطن* ءاو دلا لقعو لجرلا هي دنم فصل 1 |
 تةموهإب

 8 سور 5 اداء || لقعلا هةيشنع لق ةقانأ ولقعأ اريعد ول ةعلابهَتِباْغ ىأ مضلانولةعأ هتلقعف هتلقاعو ةرمهظاا

 6لقير ى>حورلا طرفي نأو»ه تيكا نبا لاق .ريثكعا_:اوريسعتلا لبر قءاوتلاوشو |

 ةقان نصي ىدعللا لاه مومدمو»و نابوقرعلا كطصت

 د_:ع صاقو أ ىأ "لالا مسهب لةءاذا موقا !لةعأو «القع نكي اشرن ل نخرلاةشورغم ا

 يف حا ن1



 ه( لع ه(نيءلالسؤ)« قلدل

 اهيلعرتوالا ضيأ ل طء سوقورمسعور يسع ل ملط ءو لطء وهف بدالاو لالا نم ىل_ترلا |إ]
 | لطعتو نا ىأ تالطح قونورم كلا, 'هلطع ةقانو املع ناسرأ ال ىبلا لبالا نم لاطعالاو
 |ل.طعتلاو مسهعمح الن سالنيذلا لاجرلا لاطعالاو للعلا سءالاو هلل_عال قب اذا لجرلا |

 تفوةأىماىفاهنعهتلا ىضرةشئاعنءثي دا ىفو اهله دوبل هلع مرتو غي رفتلا ||
 | اهل ىعازال لاطعم لباو ضرالا نءهتاوملالطعااو اهءاس او عزنا ىأ اهومل_طع تلاسقف

 لاقو سرفلاو قونلان م كلذكو قنعلا :هليوطلا٠اسنلا نملط.علاو يق نبال بج ةلاطعو |أ]
 ْ ئسارلالوفامأو 2 ركب 'امدأل طمع ىارذ موناك ندرع ا

 الهو د_مجاهانو دح دقو ه الطمعو امرمب ىعست ىهف و الوذ تام هش ىر اميتاب ا

 لامو َةَماَتلاَةْدطاءاسنلا نم لوطعلا «(لبطع ) ةدحاو ةقانازا مسا اههفأأا

 لوبطعةّرحءاضِس لق -. ىدنءيئامملاي عأن منا

 (لدنع) «لياطءلارسسلاىراذعلا لثم هورعوب أ دشنأو. لب اطعلاو ل_ اطءلا عماد
 لكودارلا كلذكو داف-لا ىفاضع اهضعب ملاذ !تاظاغتو الا ظعو ةءلط' هم بالكل تلظاع
 | *ىلكلا فحزوب أ لاق ىلاظءو لطاع دارسو بشر ام ْ

 ةاودلاار عم لاظلا ىلا ةباكلل اد باكلا ىثت َ
 |بكرهتاللاقي د هسفاضعب مهضعي بكر سانلاّنال كل د ىعمبرعلل مويىلاطظملا مول وبدا

 : رعاشلال اع ةدح اولا نادل“ هنداماونامالا |[

 امولأو ىزرخأ ناك طسغلامو.ف . ةمالمىلاظعلا مون ىفكنناف د

 لطانعنال ن الف لاسقد نيعضتلا ىفاوقل ىف لالا و هيلعاوم جا نالف ىلءموهقلا لظعتو
 00 ءاهنمسفرعتنتدرأ اذا اهلج رنييةاش "جم لفعل( لفع ]لف اوقلانيب ظ

 ٍ الجرو -4» ريش لاه ا

 0 ريغم فعلا مراوءاصمتا ث يد .ه» ةردب ضير يناعياغقلازب رج
 ىلا ةردالا هسثةقاسنلا»ا سو ءاسنلا لدق نم حير ئشام#يف كب رتل انتهلفعلاو لفعلاو

 |ةشرام لال تطعزومعو لرقثلا ىف نسا لج رلاليلشفعلا ( لشفع )/ءالفع :أرملاو لاجرلا |||
 1 | لقاعل جرو ىتلاد رخعالقعلا( لقع )انا ءاسكلا لءاشفعلا”ىرطالافو معلا

 |لوقي ناكو ةفصوه هيوسس لاهو ردصموهوا شي الوةم-والقع لقعيلةءدقو لوقعو ||
 | سيح ىأْئ: هللقع هناكل وة لوقا الرأي ةّبلالوعفمنزو ىلع فأي ال رد_هللانا

 مشل اوشا مذ تاع 5 هفطترمالا داكتت ا قروالق#

 ةصحأ لاه لودعلا مهنا أملا لقعلاو دورعلا ن نءناب رضامد لاةيو

 ْ لوقعلا هعفن#“رملاّآول هَ ايهص نايثدسلا ثددعأ دقو

 راقيو عراصاذاسائلااهبلقتمتلقع نالفلو .نابلا كسعىذلاءاودفا خلاء لوقملاو |



 <نه+ 3 6 هيلطإ ويزور ء(مالا لزق دو 0

 1 :قيصالالط مه د رمسلاةقانلا ل نعلاو ديلا عقر عبر رمل برشا |

 لسفعلالزابلاةزشسإب5 . هم. القلازوجزواباعطقأدقو ٠ 0 ا
 || لاقو هدعاوب عمنأ لو بارمتتلا ىعو لمقا بعل عب رتدلسلا(لقسع ) ةشئازنوتلاو أ

 لاهو قوفصتدعاؤلا: يلا هيرشي

 ربوالات ادب نع كمن دقلو 5 القاءواؤك أ كتينح دقاو

 لاهو .ضرالا ةمصشاها لاقي ضسلا راكلا كلا هدأ

 مدشلا لدم لقا علا هيلع 0 اب را فنم”لفربغأو |

 | نع جافعالا ىو لاصعألا داو لصعلا ( لصع مأشلا سورع ىف موةْيدمنالةسعو | :

 ْ اهتمرعبا لك أ ذأ ةرصن ىهو اهلسع عجب لصعلاو هيلعرعشالىذلا هنطان ىضعيو دمي ىتحأ] ْ انداملا ونا! لصعلاو « اهلاصعأ ىلا عر هبت ربه مصلا ىنالد ثنو ”ىيمصالا ||

 | ئ ديسألافو « لصعلا نلك أي بينلا حالسك#« لاهو اهلست تيس ||
 | لطعو هنن تورلك » .داض ل ةعنم لمقو ا (ٍ

ْ 

 ا
| 
ْ 

 أ
 ا

 | لدقا تءلاروةلان صقرتاذا 5 ةيجان لصقلا نان“ اك ةناويع- نعك

1 

 ١
 ١

 أ

 ١ 0 - يوما ل<رلا لابو ديدشح وعمى لعل نييلصعأ بانو أ | ْ:

 لاقسالاءابطالاةصنيىدلاوهو لصانملا عمجاو لمع الصنم اومالضتءلاو“ ىريلا ل سبلا | 1

 ْ قارطىفذخأ لا ذا جرلالاقبو عضوم ل ضنعلاو نو.فارسانبا نع”لخهنءنوكدو |

 ةّيها ىلا مضلاب لعل( لضع ) ةرمضبلا ىلا ةماعلا ن .قيرطوه ل سنعلا قيررطو نيلصتعلا |
 نالطعلارصنو ألاف ذر لضعلاو ىهاودلا نم ةيهادىأ لسضعلا نم ةلضعل هنالاسقد ْ

 دقو هل ضع ىهف ةيصضع ىف ةزئتكم ةعمح ةهل لكو قاسلا ل ذء عجم كير كلاب زضعلاو ناذرلا [] ١

 نيل طءوهوا "دق شمول تملا ربك اك اذا ى نعل نيو لتلصعورتاكاإر ل لأ لا 13

 ءايطالاانءأديدشىأ لإ ةءسصأو لاضعءادو ةراقلاامهو سنافاوشلة زخن/نوهلا(| '

 اكيتبمالإ نسمرعاو قافتناو ةائارهالا ل ضع دقو ممأ فايعأ ىأنالف ىناضعأو | ّ

 لضمد 2 وزلان ءاهعنما ذا هعأ لجرلا لضع لاقي ىمصالا دئادشا!تالضعملاوههجولا]|
 ديررام نيو منيب تلوم أ يف هيلع تمس اذ اللسبضُت هبلع تلذءو الست 52 8 ||

 "هل دعم ةاش وأ زملا نال د جحو هس رك له 2 ملدا ولا ِناذإ المسضعتةاشلا تاضءوأ]

 سوأ لاك تذءاولدأب ضرالا تاضعو ل. طاعم معو ءاهالو اشد أ ىلضعمو

 مصرع شح انم ةلضعم « . ةضي م ءاضفا ابانم ضرالا ىري
 هس نوسموف .٠ مم مااممابناك هن

 00 هارب هللا لطعلاو بو مهيوم د م

 (١ مضلان ل طع ىهف ليال مل! نماه دم الخ اا تاطءثو# أرملا تاطعر ديصمإذ: ل طعلاو |

 لاطع لاق, "ىلا ىف لسن إكتاو*ىشلا نمواملتا يف لطعلا لوتس دقو لاطعمو لطاعو

20 

 ملا 10 2كاقسالا

 تالاو |



 , م (لسعإ)»ب ٠ (نعاالصن)* ؟1+

 | لزعو نالزعو لزع ع موقو «دمح الب يسال ىذا الز ءالاو ةداببعةلزعلا لاَعيةلزعلا ميس .الاو
 الأ نملزعالاو حارلا عم ناك اكهبعم جال مال هن كل زال انيك بملابس أ ىعمو يدا
 هيفرطمال باصبلزعالاو بيعووةقاخالةداعكلذو .بناج ىفهيلذ عقب ؛ىذلالمللا

 ْ يتق تاثدإب ماللاربسكيىلازعلا عجللاو لفسالاةدازملا مضءالزعلاو عضوملزعالاو |
 1 تيكا لات ان ينادي

 ,لأهشلاِهبلاز 2م كلجرعفك اف بوذملا برص ْ

 0 .لافو لزعع مالا ادهن ءان أ لابس هزرف أى أهلزعو |

 010 لزعمربلنا ن عدا صافصت الو » .ةزقوم روبل باع تلو

 : اهاعرو هنيئا كذا لازما هتسأن ءلزعو لزعف هنع هات ىأ لمعلا نءاهلزعو ا

 0 < ىمدالاد ثنو .سائلا نملزعع

 ش .,لظاللا ل !نموقض همعأو « هسأر بّوصلازعملا ف دهلا اذا
 رخ لاقو. لي زاعملا عجبا

 ,ليداعمموقمهوحامملاىلا « .هنرسأ ضعب وعدي لب دلا فرشأذا ا
 .تيمكلالاه مهعمحامرال يذلا موقلااضيأ لي زاعملاو ا

 : .لدعلاو موللابن اربد عنمالو «» ةوثح لد زاعم ”ىح مكنكلاو

 ]|| لبالا ليه ازعلا( لهزع) امٌولرمسملا لهأ ل زتءيىذلا لازهملاو حالا ف عضل لاز لادا 5

 ا :ملوقت تتؤيوركذيل سعلا ( لع ال ماما نم ركذلالهزعلاو لوهزعدحاولامهملا |

 1 لساما اول علا, لو عم ىأل نعم لغزو لسعل ايهتلمع ىأ هلسءأو هل سعأ ماعطلاةتلسعأ
 1 لا ردا نم أ* لساعلمتلا ءراثر ون د ىرأو ه دسل لاهو للا هب نمل سءلاذخأب ىذلا |||

 ظ أ 1 فرع أ امو بسلا نم ىت#هو:لل -ءبرضم نالفلام لاقيو ةلاسع ل متل ازو ”ةلساعةملخو

 لأ ةذللا كلتتيمش "هلسسعلا عاما فو ,مهمالعدوولا ”ىلسءو هقارعأ عن دهس در

 1 اضل هيديوأ هئالاثن اانغا لاقي و هثرنأتلا لسعلا ىلءبلاغلاالءابهلاب ترغتصو لعلاب

 | ابجي عموم قااراطعلا ةسنكم لءبعلاو ةدهذ بهذلا نمتدطق!لابترأك هنمةعلبقلا ىهد
 0 لمعيةزضدامون تحاك هم ساس سو نيترف لاهو: رطعلا
 1 لضقلا كح مهدنع تقولاّنالهملا فاضملاو فاش انيب لاخب امو ةردص تح اكدارأ

 ا نان ها و بقل بيشقل يسسعلاو 0

 / ”ىدعملا ةغباتلا لافو قدما ةءريس

 ليستإة لع قرا درب 5 ايدام يس هسن ذل! نال دع

 . نر كلا زخاماذ الد » 0 ولو

 الإ ددشلا لسعلاو ١ ا "و بعيشلابلسعو «ركع رزداذال اع لكب# لاموب لاس خرلاو



 كلا «(لزع)# «(ماللا باله

 دقو لاق طلق مهتم هن "و برعلا سال لا ارو نيملا تدسل هنتتبراع نعدتفظ خالل
 ًاردقلاو نزولا ىف كلدا ميىذلا ل يدعلاو رس كحل ,ل دء لأ لادغالا دخلو ىلعا وع !
 عامرلا نب الاه أن امهيأ نيرحأ ند لمي ىأ همسقيوالا دعم يه لدا_هيزالف لاق, 1

 الادعلا اههءاتمتيقلدق ه ءاسراهمسانمىكيناف
 ارا قيرطلا نمل دعو ةضباهف سلخ الالوقيوةسقبا يفدعاو لوقي تالادعلاو ||

 | تادعو نيئدشلان عب تاداعو بارضلا ل رتاذا لب الا نعل خقلال دعو هلثم هنع ل دعئاو |[!

 1 ماةثساف هتموق ىأ لدنعاف هنا 3 ءلاشب هعوش:'ىشاا لب دعتو امهنب تب وساذا نالةبانالف 1

 | لدعالو فرصاهنم ل. ةيالو لودعممنالوقننأ دوهشلا لب دعتو لدعم هغقثملكو |
 ا | لكدف:ىأ اهنمذدخؤبال] دع لك لددتناوىلاءةهلوق هدمو ةيدقلال هفلاوتيوتلاقيتيإلا# ٠
 ا مر ثل1لداعلاو كلذءادف ىأامامص اذ لدعو ا ىلاعت هلوقو ءادؤ ْ

 أ تيكا نبا لاق ل دعى ذي لعن الذ عضو مهلوتق لداعطساق!كنا باجل ةأرملا كلمت وق آَ

 هللا هعفد ل>رلدقدار ًااذاعس تاكو ع طرشىلو ناكوةرعش ملا دعس نب هجن ل دعلا وه ا

 هق «رطرعش ىف ةءلو دعلاو همم سنى لكلا كلذ ل_.قم لدع ىدي ىلع عت ابنلا لا 1
0 1 

1 1 

 ىارع اكو م لمدعلا (لسدعإ حالملا رود لا 7 د رق ىللأ هب ويست ا

 ا ٍ هلماصو يشمل ال مادعاومطع 5 نا : | ١

 توم( . 7 |( ئحارلا لاه“ .ثنؤملاوركذملا هنقى رودس سأرلا مكضلا ا
 ةاسعلور .”- هيعلاو ي اهتاقدشقادشالا مقادش هاهتالدنصتاماهلا لدانع ه!متابحالطع لف ك لفك | 3 ف

 . كدوز | : 1 كدا : و ى 0 ير“ 0 دشنأو ةلدنع ىالاو لد |

 هر كاس: ا اهايدث كطصت ةلدنعدالو » اهتهكت باكلاىذتجالسءإشسال : ٌْ

 ا دقو ةمالملالذعلا لذع ) را زهلا لاق رئاطب ءلاددعلاو َّت توصي أ ل دعي لملءااو | ا
 لحرو بتعأو هسفن مال ال ذ_:ءاقانالفانلذع لاقي , رحكلاب لذعلا مسالاو هتلذع

 مددهنملمسسدىذلا قرعلل مسا لذاعلاو: أره روض تارت زال للا ١ ١
 وذدغي لذاعلا لاذ لاَ ةنان اغلا مد نع دض ةقابوشازاتالا الا ةضاخسالا |

 لذعملجروّرْل!تادي دش تالذتعمماأو لمس ىأوذغيهاوق ”لصتلو بوش رقت
 مهما دقأ ىلعت روث نيا !:دلد رعلا 0 رع ) ةرثكلل +3 ش دوما ىف هللا ارخال لذي أ | |

 لاهو ةاشست ءاجباونوكي تحتل رع لاةيالو | ْ
 ْ [هرودقر اثر طن ٌنطاون# 5 مهن اكس ورلا ثعش'4جرعو .

 لئازررعلا ( لذرع "لج رملا ميت ةغلب ىهو لال بلا نم عسطقلا ةلجرعلا ليلقلا لاقو
 دياصلا هعمدعام لازرعل ازد الا نما ارارفرضتلا فار طق وفر وطاسلاه دست عضو“

 ل يقارعو ىهاو دلال بقارعلا( لقرع ل مضل لطرعلا ( لطرع )إ ديدقلا نمةرغقلاف
 ْ صودحالا لاهو ىنعم ةزغتو هزتعا ( لزع ]لا باعصاهيقارعونوتالا |

 أ لكؤم اوفا! كيو 'دعلارذن- ٠ لزهتأ ىذلا ةكنتاع تدان
 امس سر

 ىف قيوم 6«



 ة(لدع)» ه(نولالبسضز# 2 1
 | لافاك هلبفام كر ةفايقلا يف نكاسسلا كلب رس تزوج هنال ةرورضا.ذ ميلا رانا
 || ترقوتي رق لسع عسججلاو ءاقيسلاا ضي أ ةلتلاو دلما يجلي تنسب الأ ايرتش |
 ْ ٠ اسرق فص لاف
 ظ عقنم ضختو ةعان”ىصنو « درا”لط فضلا ىف هللاق ظ

 | عواطد نع عادويجو دقع هنرق ف تدبو نأ اذا ىبتلاّنالءابظلا عينهلوقو 4 مادى 4 فأذ
 [|| اهل لاقي ةملململا ةرضصلا نال سمملاروضصلا دي ةع رصااةرجاكهلوقو باكل عنب اكرجفلا

 | عضو ةمعيرمسلا نتاكلو قي نأ هنكع لاف لعضلا نانأأ ىهنحاضصضلاءاملا ىف تناك اذافنانأ |

 | هيقني وهف هبحام ىلع يركس رفلا اذهلوقيادجاو امهانعم ناك ذا اهعضوم ةرجالا|
 .[ لأى بلا مدقتا هزانتك اىفسلملار وضطلاكانبلةًاولم ةمقسأةعب رأ ةدعأ دقو نآللا |
 ا رعاشلا لاف باهذو ةبهذو مايهرو ةءهر لدم لاع ىلع عمجت دقو ميصلا |

 4 لاقو .تدنلا نم برضاضيأ هلدقلاو « عيكولامتلا ب نكمنأ ىلع
 1 : حاض”ىدناذو ل عاذ 5 حادرمسلا نماحا درمسكملع |

 : | عبار اولعقتسي دونما لعلاد لاعأو لع عجاو روثلااهّربي ىتلا لِي رتل, 'هلهلاو |
 || ةلهلاولهلاو .اهبؤاعم برغلاورثبلا ةماعن ىلعةضرتعم ةبشخ لمعلا "ىنالكل الاف لع
 || لئم ىلع ةأرماو لهل نيبنالعو لوعو ل عو ل علبجرورسكللاب لمع دقوءامملا فالخ
 . أ ضيقت لساعلاو ل جاسعلاو لاجر اولاقاك اضيأ لادعو ىلاجداولاع كيلا ع ةوسنو لج
 [٠ مقبسأى ا مكبر مآ جاعأ ىلاعت لوقو 44ج لو هيذخأ اذا هيئذيملج اعوتءلجكالاو لج الا
 00 د رثلاو ئثنمهتلعتام مضلابةلاهلاوا هداو ت دقف تلا هلاولا لالا نم لوهتل اوهلعأو
 ِ | مسانالعو كك ارلاةلا ع بسبشلا لشملا فو منهل لاسناك ماع لاقي بكا رلاةلاع

 |ةكتاعو اذكءاركلا نمتلعتو هنصتسا اذاال.هتلعوءاعأو رئاطنالع مأو لخبر
 الإ لهأ أب ىذلا لعتملاو لدتملاو "هلع ىلع هتضط,مللا تاعو ثمن ىأ انك نئلا نم
 عملا اليس سي( 1) لاقو تلخلاليق هدأ ىلا نمللا نم ىعارلا دل عام ةفلادعالاا وةلاعالاب

 ناهديازه دبا نابرسف * لعمان دان مامن اكح 5

 ١ -ىاطقلا لاق هتمدقتاذاكاذكو هتلع تبل هتلوعتساو
 ش ظ ١ دارولطازت ل عتامكسج .ه: انثبا صن ماواكوانولعتساو

ْ 

 عيرأ ةورصااةرج اكل ع « هلادبءاباتلا حن اذا ىتسح

]| 

| 

 ا

 هدءىلاولا طسو لداعووف ةيذغلا فهملع ل دعلا يروا فالخ لدعلا (ددع)
 عنقمواضر ىأ لدع ل>رو لدعلا لغأ نم ىأ ةا داع! لهأ نمت الفو هنل دعمو هتلدعمو
 لح .رلآل دع دقو. لدعءعج وه واضن أل ودعو لدعم .وةو رز دصم لصالا ىف وهو ةداهشلاىف

 تادعكلوةردسهمدلا_صأ فلاب ل دعلاو للا رمسكلاب لدعلا سفخإلا لاه آفا دع شيلا
 نيزررعو نازرةأض ااولاف اك عاتملا ل دع نيبو هن»ب قرغل لثمال انا لعجتانسح ال دعاذجب
 > [|ل_ئارسكاالدعلاو هسسنج ريغ نمئشلا ل داعام خفلابلدعلاءارغلا لاهو قرفلل
 ١١ اذافتاثلد_هتتاشوامالغل دءيامالغناك اذا كتان دعو كمالغل دعى دنع لوقت
 000# لا
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 تدرآ



 نشل «(نع)» ء(مالاباإ

 ١ كبرصلابتاالبطلا مهل لاسقن 5 :ءارق نم مهو ىرغصلا ةممأو ةيزاج مسا ”هليعو ماخضر تامضضأ

 | ل_بعلاو هتلةةالبع لبحلا تابعو ةهلبعا ها مهمأ نال د اولا ىلا هد 1 ىلبع مهبل ةيسنلاو |

 ْ كلدوخفو ءافرطلاو لثالاو ىطرالا قرو ل هلوفمؤفرو لكوهو بدهلاكيرحتابأ

 غب دينأ يصب ايلغاذا ىطرالا ل ببعأ لابقي تكسصلا نبا لاق

 م : ةمرلاوذ لاق هنأ

 سهلا ى ا اي ':نيفسشيرشلاوو زاب »* اها ارقص قنأ س مشلاتباذاذا |

 ها فزوإب || فو :اهترو طقس ةرصشلا تادعأ ”ىينمالا .اهقزو تتح اذاال.ءاهلغأ ةرصشلا ثايعوأ
 0 ةفرسأس مف عمت الىأ درعتالو لبعتالو فرمسنال ىوذاسن نوع. سام رس ةرصش ف ثيدحا| ٌْ

 اعمل وءاضيناكأ ءالبعت 'رفصو ض ةراسجت لعالاو دارحلاا هاك ًايالواهقزو طقسالو |

 | تاعج مهسلا تابع قابسكلا لالي وط ضيرع لصن لملاو . حاطبو ءاسطن لشم لابعأ |
 هيكل مقار داي لاين يلع !ألاقيو . ”ىلبحلادر ولا فة لابعلاو " ءابعمءبف

 ا لاهو , ظدلغلا لب :انلاوراتبلاةلبعلاو لبشلاوأ

 ١ لباسا هتسفص نعتز رت « نياننع :روابم  سوقلاو ا

 د "هلوعملباو ةزمها| نمل ديمنيعلاو اهلهمأ لم اهلمهأ ىأ لبالا ليبغ (لمع) ا

 [اورقأنيذلا مهكولمنعلا هلهابعو « .دانؤلااهلوبع لهايع ه لاهو ظفاسالو انها ازال

 ةوارهلا هلّتعلاو باَمحلاورا_هكلا مزعت"ءل_تعلا (لنع) هنءنولا بال مهكللم ىلعإلا

 3 ىسقلا نحو لدتملااولب اونل تملاب ادبأةيوق ىهذ يقلثال ى ءااةفانلاهلتعلاو ةظيللا |

 ”ىقثلا تاملاوبأ لاه ةيسرافلا |

 ا '..الاعا ةحرملا لير ختزب « طبغا مناك ل دع نعنو.ري ا
 ايذج هت ذجاذاهلتعأو .لتعأ ل جرلا تلتءو *المع عججلاو ليش ءربجالا لوقةئط 'هليدحو | | ١

 نيالا 0 هلمعت اة ساو اعرف هعرفت # اسرف فصي( ؟) لافورسسكلاب لتع«لجرواغينع |

 اكلذدعب ”لةعىلاعت لاهو اللا ظدغلا"لثعااو اعيجبن وذلاو ماللابهنشعو هلت عت دكسلا| |

 ,لاسةيو ٌريشلا ىلا عيرس ىألت لا نيب رمسكلا لد «لجرو اظرلغلا جرلاانضيأ ”لتعلاو مين 2

 | لوئقلالثمح تس مدفىأ ةلوثعل جر «(نع) اكن جربال أ كحملتعأالأ د
 ًادسعوأ (( ليثع ) ليشعمأ عضل لاسقبو هلثم لثؤتعو“ لوثعهيوبس باد كسص ىفوأ أ

 | اموهو خارعشلا لاكشثعلاو لوكتعلا 6 لكنع )ل نازل يعلو هو لجثالالثمرمعلا|
 وحارلا لوقو مركلاىف دوةنعلاهلزخع لكفا !قوهو ةساكلا ناد عنسرسبلا هيلع

 ايما لك انئالاوءانقالاةهليؤط ه. ىقلئاك اهبىدعست رسول | :20 ١
 اىاعدرما كتم هلع رادع ترثك اذا قذنعلا لكسنعتو ةزمه نعلا بلقف لكلا دارأ ا
 ىلأن عايل ىثالاو لج اههلا عسهباوهلثملوهتماو ةرقبلا داو ل_غعلا «(لعإب نيذأ

 نب ىلعنب بعص ميل نب لعوهوة هدر نما هلسق لعو لع ا ذ ل دق ةرقنو ح البا
 أ ْ اا لئاونيزكي
 0 ١ لجرلادالاةتءاوذيشتلا برش ه«  نعرتانااوخأا نلعب !

 7 ا سس
 ا



 |لانقيو ىعجرهدلا لوطورغدلا لاوط هلك 1الكلوقنم متفلاءلاوظلاو لدوط عج رمسكلانأ
 || لوظأ لمسو ةداوم ةلك ى غو ضوزعلا نم سة لد وطلاو ريكا اوىريكلا لد «لوطلا | عمللاو لوطالا ثدنأ:كوطااؤ لوطالا عمل واطالا لاسرلاو يد عمبلاوطو لابط سثالق
 |سعأ اذهلانةيواعيج لوطلاو لوطا نم كلذ لاي هتلطف ىاواطواسلعلا هتف تلاطاذا
 أهنملب لو ثينأتلا رريكسحذتلا ىف كلذ لاسةي يزهو ءانغ هيف نكي ملاذا همف لئ اطال
 [لاطهنملاسشي ّنملا فلام ل اوطلاو ةرتود وادغىأ هلئاط مهنبو دا ىفالا هي ماكي ال لئاطن

 أ ىلع تلوط أو ئثلا تلطأو هتلطام ىأ يمال ىف هالواظو هملع نما اذا هملع لوطتو هلع
 ! هَ وبسدشنأو ىعجماقلاوناصقنلا مفي يب 7

 ِ موديدو دنصلا ل وط ىعلاصو .ه القودودص!!تاوطأف تذدص ا

 || ىأالي قطن هللوطو لمطت دقةريصقلاّن ا ث يدا فو. الاوط اداو تدل واذ ةأرملا تلاظأو مام

 ||| اواكا ةرثكحأ م مماواتقىأ مهلعاولاطة سا لاقي لواطت ىأ هءاعلاطتساو هلومأ م ناش 7
 || "ل.طورتاط ديداشتلا,لؤطلاو تللاط3 لم تاواطتو لاط ىنمعلاطتسا نوكي دقو اولتق 0 يسال كوول
 اةدئاز هنزابمهو ةئلمذؤهو ريغ نمئشىأ ةئاهط:امسلا ىلعام (لفط اهتكنميرلا | 57 ثدي فه اقل

 || لاقولموطةأرماوةقلملا يبقا ميسملا لمهطلا 4( لموط )ب ئقرغلاو هتفركلا ةزموك ب و ال ةثسفل هد ٠ سدو لإ ع
 | نم كلطأ اماضي أ لال ظلاو لالظ عهاو فورعءلظلا (لسن) (تاسنإلا | 200  الماهطالز تايريعجال « الفاوغئذالا"رقن ع نسي ةرقوملا

 00 ةقرلاو لاك ”لمالا ل ظىفانان ألان قي هداوشلمللا"لظو هوقو باصم |
 | © مويلاهماهوعدترشخأ لطف ٠ هفعم لوهلاحزانلا ف ءأدق ٠

 الا ءوض نكي لاذاف عاعشلا نود سعشلا عاش ءوضوهانمناةق.ةلسا ىف لاطلاّنال ةراعتداوهو

 الارفناذاىظل!نالروفنلا ل جرالالث مب رضي هلظ ىظا كرت مهلوقو ”لظ:سدل وةللظوهف

 ٠ ||| ةقتكفى أن الفل لق سعي نالفو لالا مادى ل ملظ“لظو ادب همل ادوعبال ئدنم |
 || ةءاهم لوأاضإأ ةللسظلاو نوئكتم كئارالا ىلعلاظىفئ :رقو ةفصل ا ةئمهكمعضلاب "لظلاوأأ
 || نمريبكلا تيل كلانتءلظلاو موعم هّسحت ميغاولاه ”هلاطلا مون باذنعو ديز ىأءن علت |
 || تالث'الا ىلع نكس لثملافو "قطا نملاطظم شرعي « هلظم ىف دقن نكسو « لاهو رغشلا |

 || تدتام ”لظالاو مكروزت ماس اوالظ اولاع ا نالوتقملا هنا قو هلله. للايال مل

 || ةرورضال فيعشتلازهظأ اغا ه لاطظأو للظأ نم ولا وكت » ( )لاهو ريسعبملا مسنم

 ا
|| 
 ا

1 

 || قلأ هن اككنمان ذاذا نالف كللغأ واهريغوةرصشلا ىتلظ أو "لطاذناك اذاانموبلطأو : فيم

 ةرصشلاب ”لطتساو كك تةماندىأ اكسر هشنلظأو: لمأ كلاأ لبق دل_طن لع 4 تلاةجو
 .[|| ةوقهنمو لبللانؤدرا غلانهتلم اذاالواطرسكلاءاذكل ع1 ثالظو اهب ىرذتسسا ايون
 0 )ةرتنع لوقو "سم ىفةانرمسف دقو ف.ذخملا ذ اوش نموه نوهكفت ملطف ىلاعت تندر 0 و

 | نيعثلا هبيصتالرغشلا تماملا لاظلاو هلع ل طظأودارأ ٠ لطأو :واملا ىلع تس أ دَءلو َّي ب. فو (

 || ىوشلا ل بع سرفو امهمنضىأنيعارالا لبع لج.( لسبع )ل( نلا سن ال أ مكب لانأ
 1 هز

 تاور

 || لم لابو تالبع عمم اوقللنا ةمتام”ةلزع نأ سعاو ةلابع مضلان لع دقو متاوقلا طظيلغىأ
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 0 هون نيد. لاق ةذ.ذائأ "يلطرجو ع -ر مما فاساوقونلا نمفراشلا با لاو

 بيز موركللا»اراقعنمابب «. اهءامباشةلطابحلادوكو .٠0
 |ىتدلاقيو اهلالج ةئيغسلا للطو لولطو لالا عمل اورادلا ران" آن م نصشام لاطلاو

 1 | ىأمضلانلط ةقانلاءامورغ أن ع ىو ب وةعب لاف كصخشى أ ى معك االطر كالط ةلئا |
 ديزوبأ ةهادلاو كءاودال ىذا! لاضعلااءاد!اودو"هلطال_طلاي هب اءامر لاسّقيو .نيلاسهبام |

 لافز لواطموهفهمدلط
 ْ هردءاا مد لثمةلولطم »# بااطاسها سل مهؤامد | ١

 ١ ا ”قاسكتاوة دع وبأو فلاب همد "لطلاةءالو لاف هردهأ هلطأو هناوطو همد"لطأو

 هوي ظ ىأ هيلع *لطأو همد”لطأ اوهمد ”لطوهمد ”لط تاغل ثالث همف ةددسيع وبألاقو هنالوقن |

 : "و ور رفسع :سل ىأ "لام اذهل اوتو هريغ ىلع <لطملا ىزاملا انآ«( ) ريرجلامو فرششأ ْ

 تمنإ لاقو هنعدعميئذدلا ىلارطإ هت قنعة م ىأ -لاطتو |

 هل ناب ارتاخ خد ىافارذ «* ىرأى تللاطتىأ ان“ 00 قك : ا

 ءاملاراص لاقي ضوملا لغسأ ىف ق.نيطلاوةأهاكي رحل ابل مطلاو :هلمطلا (لمع]) ظ

 | هصامل_هتفاوهو ةرطق هنف درتي لف نض وهلا ىفام لّمطاو ةلكد لاش اي ةديحاو لوط |

 دبل لاق ”ضصالارسكلاب لمطااو |
 لانيالو تانزخلاربي ب لمطلك شجاوفلا ف عرسأو

 [..يسفاري_ءاهترسالمط ةقانلا تامطو اهتعسو ةزيخلا تامطو ةزيملا هبعسؤبام'هلمطملاو |

 واولا مضي تاوطواصأ تاطو دم اى أئشل ا! لاطو ضرع! فال واما | «(دوط ]| |
 زوحالو ننكسصالا عاممجالواولا .تطةسو ءاطاا ىلاةمضلا تاعنف ليوط لو ةتكنال

 كلوقامأو هتلطأوأ هةلوط تلقهيتعتنأ تدرأن اف ىدع ال تاعفّدالهتلط هنملوقتنأ |
 كلوط لاطو اعجب لوطلاو لوطلا نم هنم لوطأ تنك كلذ ىعتاغاق هتلظذ نالف او اط |

 ”ىناطقلا لاه كتدغلاةيوئلررع ىأكلطو |
 لوطلاك ب تلاطن او تدلي نأو للطلاابي أ لساف كلومحمانا

 مشب لوط لاطو واولاوءاملا ةنكاسكلوطو كلبط لاطاضيأ لاقيو لبطلا ىدربو |

 ا تكمل نبا ءاكح كلذ لكرسكللاب كامل جتفلا كلاوط لاطوواولا ذو ا

 لوطي ىذا! لب اوهوةلوط نم سرغلل خر أ لاق يناثلا جتفو لوالا سكت الا هس متسشإلذ |

 2ك 'ٍ ةفرط لاق هض عرتنةنادلل |

 34 م هيل دلابادو ةيخرملا لوطلاكلا * ىفلا أطخ ام توم لاّناكرمغل 00

 هل تيرا ةرورضلا( ؟)زجآرلاهدتشدقو ىتذلا هئاطخا ىف ىا ىلا ام امدازقواضنأ هلي وطلا قو ا

 تينت "لوطا ىفةرهلاضّرعت .« "لح ناكمبىكتضّرعت 22 لاقفأ
 تب ا َْح 1 )2 نخارلا لاف هفورح ضءد نمفرحلا ف نو ديزي داريثكر رعشلا ف كلذ ل*ءنولعمي دقو 1

 كرم عل 1 اوطلاو ىرملاىفهنلب د برام اسرتي زطاض نابي واف ا



 ه(لاذإ « « (ءاللا لصف) ء 6«.

 ايفاصنكيولاذالط[باريشو لدط ادامرو ضاسلاو ةربغلا ني تول لدطلا .٠ لعط ])
 ا وثهنلا فاضي "جل -.- لعطأو ةرغص ل: لق هنرض واي ىذا لهطًرمض> أس رف لاقيو

 سرفلاّن لافي فور _عملاسطلاو  هلزئهنالل هارون لاقي ةكماط نبدأ نب ةانمدمعنبا |

 أىأتاطو هلتراسخ ال ىأهلةراسمالرتعبل لاق اك هيرو هتعرسل ل ةموهو هل لاةطال

 | توست قكستشا السطر سكلاب لعطو لوعطمو يفهلا.عط تدصأ

 رم ةسدلاعلا ةفطتقلا لانرطلا , (لبرط ( هلثمءاهلانىلهطو . هتحئار |

 ١ قوخ امانا رط لاّشيو اهعماوص ماسلا لس ارطو ليلا نمةفرمشم لا ةيظعلا

 07 || ىنمالا لان هارلان ةراهجرطاولاعامع رو ةفورعم ةناحةلاك ةلاهجرطلا (لهج طا
 هراهجرطلاءاناىف قعأر هلناثد رش دلو

 1 ؤ505 ارطض | للعلاو زابغلا لسيطل اوريثك ىأ لسط ذو لسيطءام «(لط (

 أ لقال نوكي دقو لاف عيار لف اي ةيشحر لاو دووم لفل (لفطإلا
 ' | ةأرملا تلفطأ هنم لاشي اورهظب ) نيذلا لسفطلاو أ ىلاعت لاك بذملالثماعجوادحاو

 0 اى ولانلا دا دكسجو جاسلاب ههعةسرق ىف مو اهافط اهعم ةسممظلا ل_ةطملاو

 |[ بيؤذوبأل اه لفاطمو
 || لفاطمد دوع نامل ىف لفأا . هئماذسلا وانما دج ناو

 ش | : ل ف انا ل م هايم ناشن و اهج انثي دحراكبأ لمفاطم
 [|| نانبلا فصوت نأ اجامتاوىل_ةطناس.و ةعان أ هلفطدن ىراج لاسقد معاسنلا حفلا, لفطلاو 1

 || ذيودحوب هنافءاسهلاالاءدحاو نيبو هنمب سدل عجب لك تال دخاووهو لهاعلاب عجبوهو
 : دنس لاق اذهاذأ

 امثومالمغناز لفط فار طاب 5 هنصتسم هّنع سيلا نشك الف

 ا اذا ل.الال_ةطدقو بو ,رغنل اهلمم سلا لمفطتو هنعالدب لءذ لفط نا فارطاءدارأ |

 لأ ىلفط هش لا قي بورغلل رم مثلا تلفطا ٌذارصعلا دهن كءرصتلاب نوطلاو همالط ل دقأ| |

 || اذا كلذو الفطن ل بالا تافطو « ايرثلا]فطهداج دهول ه لاقو رطماضيأ ل _فطلاو |
 5 لابقاو لافطالا اهقحلت ىدرعسسلا فا مب تةفرفاهدالوأ اهعمناكأ |

 رعاشلا لاه لجأ
 ليغطو ةماش ىلنو د. لهو 03 ةنم ءاضامون ندرأ لهو :

 لفط ىلا بوس:موه بوةهب لاف للغطثدق واسبيلا عديل ةهلو لخ دي ىذلا *يلضط مهل اوتو

 | ناكف هيلا ىدي نأريغ نم خال ولا فأي ناكو نافطْغْنب هللا ادع ىب نم ةفوكلا لهأ نم لدحر

 ةحرهسم ةكحضر ةفوكلا نأ تددو لوغب ناكو سارعلا لم فطو سارعالا ل فطةللاقي

 عد راما فعضأ”لافلا ( (ناط ) شرا ولا”ىل.ةطلا ىتست برعلاو د اهنم ”ىلع تالف

 00 هنأ سما لججزلا لو ةلواطم هذ ىدنل !اهلاطو ضرالا تال هتم لوقت لالطلا|
 دلاخ نب سدق نيدو م ني'ىناهنب تاس نأ

 ظ مانت نام ىتاط وأن :ه فاسااههلاننيبان ىفأ
 رسم

 عل اح ب اج تح دل ا اح م صح 1 سل سوح

 هب لاو



 ل_ذاضلاو لسلضل الملا س فلا هال لاقي ن اكو لالضال عبتتلاريثكساا يو ادع "لان
 عموداصلا نب :ل_ذاضااو لال ملا ريضق هناك ب تالا نع ةظملغلا ضرالاةلضلشلاو أ
 1 و هريغفءاضا !مالكتلا ىف نمدلو ل-جرلا هلقيامردقر عة اعلا داضلارسكو ماللا|

 ا لاه "لضأ تالضدقوداشرادض ةلالضلاو لالضلاو « اضلضلا ىلع ند ذا دءبو « ”ىبمصالا |

 || نولوقي ةملاعلا لهأو ةصيصغلا ىهو دو خل هذ هف ىسفن ىلع -لض ا مناف تالضن الق ىلانعأا
 كله أو هعاضأ ىأءلضأو ةفالتلاو ةلالضا!ىهو لان ”لاضوهو فضا ريسكلا,تالضأ
 ' ةغباتلا لاو نفداذا تملا لضأ لاقي

 لئانو مزح نالوا! ءابردوغو 95 ةيلج نيءيدولضم بآو

 امهعش وم ةرمت اذ راها 1 دصسلا كانو كنميهذاذاك ربعي تالضأ تيكسلانبا ١

 د تلادلصأ ] او انيغ نفح قش رالا قانا ضاذت قلاع وق نماسمغ أو لم قش أدت

 | لالضا!ىلا همن نال رلالءلظتو لاضالا ىدهتالو"“لاضااىد_متكنا لوةنلضف|

 لاضت ىداو ىف ع ةردقاكلاا لال هىف ىأرعسو لال-ضىف نيمر# اناىلاعت هلوقوأ

 درعلاق لالش "لذ لطابلل لاسقبو فرص ل ءاك كات و بدت ل_ثم لطابلا هانعم|

 ا

 لالش لض عالضالا ن- دقو ه اهراكد انيح تال ىلل ترك ذه
 م لسن "لذي نأ هنم بط عد م هلالض"لضةساف داؤةلااهآره( ١)ب يؤ د فأل وقو ظ

 (؟)لافو دسأ ين .نم لج ر مسا ماللا خف لاشمو هنونج نب لاقبأك :
١ 
 للضانباوناو بدمع .« امهالكنا اانا تام ىل.ةذ  1ماسلا

 هلا غفد ىأدلوُض وةملاغملاو "هلت املا هج -وريغ ىلععجر ئأه يلا له" ىبعمالا 1 لهض) | ْ

 قرو "لق ٍبارمشلا لهذوةرذن يأ هلهض ةدطءو ارذن ىأ لام نم ”هلهض هتماطعأ ًاواليلق الءلق ا

 ناكاذال اوهضرثيو ل_هضلا لثم لداقلا*املا لهشلاو عقو ىأ اري مكيلا لوض ل »لقي 1
 هانا "هللاق "هل هاضةجو تاهضدقوزلا ”هلملق ل وه-_ضةاشو ال. .ظالئتاعوام حراق را

 (ليض) باطرالا همفادباذارمسلا لهضأ اولا دقو تيطراىألل_ذهلا تاهضأو 0

 ةدا.منبالوقو ةلاضةد.-اولا”ىربل ردا لاضلا د

 ليدجو ةفاضاهنمهركل ا ىلع 5 اهدريشاشملا ”لالضع تءطق ْ

 لالا اهيفراصاذا تلاضأو ضرالا تلمضأءار هلا لاه لاضلا نم :ذذملاة شاش ادب اب زب أ

 ' ٠ تاأ وذأ رملا تاغ لثم |
 فورعما هريغو مهاردلا ليطو هب ب رضيئذلال ءطلا 4 لبط « اطل 23

 ا (؟)دمبللاه ىوهسانلا”ىأئأ 0
 سكجسا لاةيالو اال 5 لبطل ار ارخ نم نوع

 هه ةفرط لات لابوط

 قرشملا ماسية افس) »© ةلابوط هنانج ىف اعن



 للض) و «٠ (داضلا لصف) ه انامل

 | لمص جرو نشاو بلصالومص لمص( ثلا لمص( لمص ١) ةيهادنا موب اص ىأ مضلابأ
 [|لاقو سانلالءادلاو. نشفئاب رد« ملاذارهشلا لمصو قاحلاديدشى أماللا ديدثتي |

 0 يماصو شهلا ل.ادعاهلع * هرانونادع :رب هب رز اح كرت ْ

 [|| ةتئاىأزمهلابالال_ثصائثلا لأمعاو سدابسطحرانا! ىلءلوةءميدق!!لومدعلاو أ
 ||| «ليثضلا متائبصمالو ٠ تءمكسلالاه ةيهادلالءمدملاو تلا 00

 || لاصو نابثاو ىأنالوا هت نالءفلاو ةلامصااو لامس !كاذكو ةيثاوملا ةفواصملاو ل 2 ْ
 || سانلا لةةيراصاذاةل اص لؤصي زمهلايريسعيلا لؤصديزوبأ ةناعلا ىلع ؟اذاربعلا |
 ١ ةيدننب فافخ لاف مهل عيتأ ىأ اذكمهل لدصو لوؤص لج وون ممم ودددو ا

 أ عليلبللاةلطىفا دياءاهّش « هفكب نأ كك مرق مهل لمصف ا

 لأ معا لرصو ديذعلا:دقعريسكلات ليصل او هنرارم بهذتل لاقنملا هدف عقل ءوثلوصملاهيزونأ |
 ْ لاقو عضوم

 ا لوثةءطوسلاةح هناك « هلاقلوص فلاطرهاسل '
 ||| سرفلا لهصدقو قاهلاو رهن ل_ثمسرفلا توص لاهصلاو لمهسلا «(ليم)

 00 : لاهصسرفؤهفالمهص ريكا للهصي

 ||| لؤض دقو افرح مسحاريغص ناكا ذا مسا لشض ل جر 4( لأض ]ل .( داضلا ليضإلا

 ,لاقو تد ىألئاضتملرو هب لاو رغصاذا فاضي رلؤض ديزو:أ ل اض
 ا هلد اوهنابللهرالو ٠ لئاضتمالف.يلادقدقىتخ 00

 | لاثمزمولاوريسكلاب ليثذلا (لبض) ةقيقدلا ةيلعاةلئيضلاو ف. ىأةلؤط لجرو
 | ناذه ناكتاف لاعفمالكسا!ىف)عنال باعث لاق .امهيفءابلا مطءاجامرو ةمهادلاريثزلا
 ًااذه ىلع ءاجاذا |ذسه ناسك نا لاهو رذاونلا نم وهفامعفءاملا مضن نيعو وسم نافرحلا
 |ءانينعحرذت نأ زاج ةسملكلا ىفةدابزلا فور تءقواذاو ةدئازاهن.ةزمهللده.ثلاثملا
 ْ تيمكلالاه اذكهتءاحاماذهافلومالا

 لبئتضلا.اشمصمالو ٠ تالذعملامهدءاك تلو
 | ه:لةلاهرمغبال هنال ل _ضا ١نانأهنمو حاضفلا وهو ل_لقلاءاملا لصضلا (لذ)

 ديزوب أ ءاكح مبملا عدة ئشلالصضم انيس الكل ةسغلفو بهذ ىأئشلا "ل مضأو

ٍ 
ْ 

 لاكورقفلا نم نايرعلا لجرلا لكلا (لخض]) عشق” باصسلا ”لعضاو [ كارد.

 ظ ىنابعةلك ايض مهانكرت : » اناف لام_ذلآامأو 1 < شدو 58

 || لضوعمها وقهنمو مضلاب”لضاا سالاو كلدو عاض ىأ الالض لضنئثلا<لضإ( لاضاللا فوري

 |"لضامةلاشلاف لالتلانبلالضااوهئالذكو هوبأ ف رعبالو فرعيالناك اذا"لضّيا ه)
 | مبملا تشب لطم شر كلذكو قيرطلا بف لضرب متقن لضم ضرأو ىثالاورثنذلل ةمملا نم

 3 (ىأللض و لماض ل جرو هلدعق داشرال قذوب ماذا "هلض ىئمولن نالفو داضا ارسسكسحو
 أ 13

 "لاض



 قعفوأاكو * لكر حو #توصااالعتح « لزلوالملزيرف ١

 زحارلا لاه سأرلا مدخلا يعبلا ل دمها (ندنمإلا
 ' سؤرلالدانصالدانع « سد رشلاهئاوورمعاتأر |

 ريغصلا لعصلا (( لعص )) ةفالدصل اى ةغل "ىنال دنصلاو ةدارلا بطر ص لدئصلاو أ

 «ادرملاءاحوعلا لذغلا نم هلعصااو“ءالعصةأ سعاو لعص ل جرو ماعلاو لاجرلا نم سأرلا
 « ةلعص لكيلا راوخ لك اهب ه ةمرلاوذ لاعربولا هاذ لعمراجو فعلا لوم
 (لسفص)» « لمص مهديأ دنهل نمانهر ه تنمكلا لاقت ةقدلالعسلاو
 زجارلا لاه تينرسسكلابلصفصلا

 ادضعبلاو"لصفصلاولدلا ٠ ادوعدوعمرك [اهّسعر ١

 كلذوهانجرمصقالاس رف هلَدص تلاطامقو لئم هلة دلاو ةرصاخللا مطلب لغتلا 0 لقد

 اضيأوقسو ف.سلالةهو نياقصلا لب وطناكاذا لقصلا نب لص سرف لابو بمع

 لعازننت

 هوو ف .داهن لةصنامتهلةصملاو فينا ١ىل.ةصأ او'هلقاب بلا عملو للةءسص عئاصلاو |
. . 5 . . . 

 لعةص الا هتعنصو هناوصف ىأ هلاقصىف سرفلا لابو لحر مسا فلاب” صمو ْ

 ةهلسلا ( لاص ]) دنع ولأ هاكح برقا نيالا ىف عمي سباملا رقلا لديسلا نزو ىلءلعمتسلا
 ةدح اواضيأ لدااو فلنا تللص دقو هلصاا دمج فخ لاقي دلخلا لصلا وةسدابلا ضرالا|

 .[|| بدعلا اًضيأ لالصلاو ئثلا دعئشلااسهنم عقب ةقَرفما اراطمالا نمعطقلا ىقولالضأا ْ

 افص لصلا_مالاقي ةسيقرلااهنم عفنتال ىتل' ةىارسكلاب لصل او قر دملارتطملا مان ىعس |
 ةمحىألالصأ”لصا هنا اركتمامهادناك اذا لجرال لاقيو ىفالا لم ةركستم تناك اذا |
 <ىناسذلا ةغيانلا لاق اهيوجرانت تاما سلول ١

 نايلعثوهو'لةبنايلصلاو « اديضعيااو”لسغصلاو”لصلا «نجار الاف تنئاشبأ"لضلا د
 كاذوةناءلصااربعلا د جاهذج ععنت ل وفايلا عرس أ اذا لج راللاقوةناملسةداولا ِ

 اشي لصلسااو ةد افلا مضاا,لصاصلاو اهاعترا اذا اهلص أن مةنايلصلا علق ا رريعلاّنأ ظ
 جاحملا لاه ريدغلا لفسأ قوةواذالا ىف ءانملا ة.ةباضب أل سلسلاو سرفلا ةمصانأ|
 اهغاصنأ ىلا تيزلا ا مفراركلا,تراغثمحانهئيعأه بش“ «  روطشلا ل اتيزلال مالم

 يأن عراشفأاوهفرانلاب طا ذاف فجا ذا لصلص راسق لمزلابطاخ ولا نيلولالاصلملاو |
 ان لصي مسا ”لصو توص ىأ ىلا لصلصتو فءوضاذ هن وص مالا!" هلصو ةددنعإ]

 ةئطحلالاق . اثينوأناكاخوبطءنتنأ ىأالواصأ
 لولملاهيدلوسللا دسفيال «  هردقاذ لذ ىتذ لاذ 1
 لاه تّوص ىأ الله ”لصي هريغور امملا ”لصو ةرثكلن د3 ثاضد أ مادللا تالصو هلم لصأو
 لاهو دي دا رانقلا تو سياكَت وسي ىأ لالصمو لالصنيطو »ل ضءرئأ اذا ءابرس ل كو ددمل
 ' تءاجواب اب ضوملا يتةانتفداص لوي ه الالصنيلا ب1 اصح أت فداضو ه ”ىدعلبا

20-3 

 )||| هلقصلا اهنم شرف أ نأدعتمله ( ١ )لاهو :هلّقص عجلاو زق صوهفهالج ىأالاةصوالقص |



 ء(لحصإ «(ذاملال ذ] 050

 ١ ةيعيتلا"ارغمي سوا لاق كاذك
 اوي ودتملاو ما هوي « تاعشا اذا بورحلادنءمدو

 "ىدسالازسارلا للاقو ىهتلاشناف
 1 انسال كمون ضفاخ « انسما ولك أاتىلباأ

 [|| نب هنوكتو اذ ىهىنلا !متسنءاهضفخ دقذ ض اخت تنب هذه لوةرف نوبل تنب ذخ أي ىأ
 |تنبهلنوكتو ابنه ىلعأ ىرخأ نس ىلا هل ىهىتلاّى سلا عفر دّقف نوب تنب للوقف ض اخت
 || لوشن اهبنذيةقانلا تااشو هشفكىدح |تعفترااذانازملا اشو ةق-ذخ أف نو.
 ْ 1 اسرف فصيبلوف نيرغلا لاه هتعفر ىأ هتلاشأو

 اجارساهترغضاي لاق ه ىبانالا ةئانتشلا موع:
 ْ د . (2) نجار لاق عفترا ىأاهينذلاشو

 ظ52 ىلو فذ نم ىرتأأت « لمسفلاةريخانىرتتأت ْ

 اهل مالو اثملاو حامزلا.لاتغلا فاضعب مهضعلوانتموقلا لوشن ديزوبأ ىغترا أ ||:
 || «اهلاوشأ اهتاور بصوه ىشعءالا لاق لاوشأ مهباوةيرقلا لفسأ ى ليلقلاءا1!لوشلاو

 هع امئوأرهشأ ةعبساهج ات ن ءاملع أو اهعرمط عفتراو اهنبل "فش ىتلا قونلااضي أ لوشلاو
 ||| "هلئاث تراس ىأديدشتلابةقانلا تاوش همم لاسقب سامقل اريغ ىلع عجبوهو :هلئاشةدحاولا
 . || ىهنءاهالب لئاشلا اأو مترصتو بهذ ىنعن هال وس اهنومثعلااماذا يح يرعاشلا لوقو
 ١ |وألا# عكرو عكا رل؛ءلوش عب او الصأ اهل نيلالو حامال اهينذب ل وشت ىتا اةقانلا

 | برقعلا ىمستو اهنلذ نم لودنام برقغلاةةوشو ه لوشل نان تاك ( غ)مقلا |
 ||| لوشا او برتغلا فخ ةجا.هللاقبرمقلاامهلزعي نابراةّةمنارينناكوكةلوشلاو ةلاَوُش

 ]|| فف.فخ ىألوشلجرو ليواوشو تالاوش ع-هباو يلسارهش أ لوأ لاوشو ريغص لكم
 || لاق ةحانلاةلوشت نأ موقلا حصتي نا سنالل لنملا ف مهلوقو لشا ل ثم ةمدخلاو لمغلا
 مييلعالابوامهصن دوءتفاهيلاوم مصنت تناكوءانعر ناودعل ةمأ ةلود تناكت يكسلا نبا
 لهشأ ل جرو ٠ اله ثنيءو ةقرز اهدا اوسبوشي نأ نمعلا ىف لولا (لهش اهتم

 ف / ءارفلاددنأو لهشلا نيب نمعلا

 اهتودعالهثرطلاقاتع كاذك ه اهن.غلهشريغابيف بمعالو 4
 "يب لوأ اهلبق مالكلا <متالا نعم فنا كسخ اذاريغنومص:,,ةءاضقو دسأ نبض عدد لاه
 لجرلاههفصودالةصاخاهل مساءا ذو هلقاغافصن تناك اذا راو. ةأرماو ةجاحلاءالهشلاو

 ايبصتةلهش ىزعتاك ٠ .انزتت ءولذ ىزغي تام لاك
 لاف مالكا | ةعشا يموةضراقملاوةتزاشملا:هلهاشماو دنغب بتلملاىامزلان اسش نب لهشو
 ١ هلدايلا شت ىىضغ تريدأف ٠ هلهاشما ننس امف ناكدق وحارلا

 ديل جرلا لت دقوةوبى ألد هتوص فلان ( لخص: .(او اسما لصف )
 ' نعارالاه لصأو توصلا لدصو نذ*عبراماذا المص لعب



 م ,ه(لعشز« ؛ ء(ماللا تاز« 7ك

 اففلتامو ل يلام اهنم « افحلم طارأنمىّدرتدقو

 لقت يس يس لفلاو طبط اش لثململاعت بوثواوقّرفت اذ المل اهم موقلا بهذو :

 بهت ىتلا عبرلا نامثلاو ةفنطقلا نود هب لشي ءاسك ”هلمتملاو هب ودي هيطغب ىأ ل جرلا هيلع

 ُذ د 0 رصتلاءل_هثو نيك .لايلعش تاغلسجاهيفو ”بطقلا ةسحان نع |
 )0( نادفزلا لاه مالا ادي دش بءابامرو ةنمبواقم لم اشو

 نثربالا ةعدس لاه تالامش عجلاو « ”لأمشوأ ءاككدفلت | ْ

 ٠ تالامث ىو نعفرت مع تفوأا قو |

 هلامثا وعجم "اكس ايقربغ ىلع اضدأ لأ اهو ةرورض بجا ولا ىف ةفر فلن! نونلا لخدأف

 شارخو:أ لاق لئاجبو ةلاجلثمأ
 لئامثلاهتلبّسااملدوحلا نم «. هءادر ناطستءا ديداكت |
 مطلاة درا,تناك اذا ةلوعشمر ملل لق هنمو دربي ىتح لامشلا عبر هبرضت لومشمر ب دغو
 عجب اونيملا ف الخ لامشلا دملاو رهلنا لومشلاو لامشلا عيرابلعت ,هاذاةلومشمراثلاو

 ني_لا نع ىلاعتهننا لاه سامقربغ ىلبعاضبأ ل اشو ةثنؤمامنال عرذأو قنع 1لثم لعشأ |

 ريطو لئاشلا عهناو ءانلاعشنم أ ولامو «ررح لاق قالا اضدأ لامثلا ولئامثلاو |

 اذا :هلضفلا كلذكو ةاشلا عرمذ همذ لعبت سكسلاك اضيأ لاعشلاو هيمءاشني ريط لك لاش
 ججيرلا تامثو العئاهلعش أةاشلا تاعش هنم لوقت ض فن الئل ةمسكالاا عل اهقب اهقاذعأ تش |
 دقو هلثم لملمو لالمثو ةفمفت ىأدي د شنلاب لم ةقان و الان تلزمق ىأ ال ومثل عشتاشيأ |

 ْ اسزف فصي شيقل كمال وقهنمو ع رسأ اذا للم لاعش | د

 ىلالمش تأطأط تامقعلا نمفوذذ » ةوقلنيحانملاءاضفب ىناك ْ

 اولخداذا موقلالمشأو ءاوسلامشلاو لالعشا او لاه لامشلا دي دارأ ىلالعثو رعوبأ لاق |
 هلوشل عقلا لشأ ديزوبأ نولومشم مهفاولم تاق ةمهتباص اب أت درأ اف لاسمشلا مب دف

 اذاهفئارخنالذ لوثأو اهق ل قالك اهسقلأ اذاف نيثلثلا لا انهت فمنلا ا اذاالاسعثا | ا

 هلككدسج لل نأ ءامصلا لاا و ففلتاذا ه.وئيلمُساو البلقالا بطرلا نم اهءلعام طقل |

 لب الان بن عسي رسلاةنعمرتغلا داي لدرعثلا 2 لدرعم رازالاوأءاكحلا|
 دئهنيروا ىلا رعاشلا لاه هريغوأ

 هضاوم لزحناشفلا نم "من 5 لدرتش لكذاعاودوعتاقاذا ا

 (لعشإ دينعوب أ ةنعءاكح قطا لسبةئدخل ةقاثااةلدرعشلا< ىيالكلا دايزو ألام و

 ثلا! ىأ ني ةنمألاقو اوقّرفتو همقااوزدا اذ اال العمش ا بلطلا م هوقلا”لعمشا |

 ىدائ هيرادقوؤرخآو 5 ”لومشم ركع عادل ظ

 'هلعمشم ىهفةقانلا تاعمم ادقوةنسعب رسلاةفانلا اضيأ "لمعشملاو مهتءارقدووبلا'هلعمشو |

 ' ”ىضلا سر ضم نب ةعبن رلاق
 انانالاردةيتريطلا ىو.« كاعمث ااملاه وهناك

 ةدلملاق ةراغلا تامماو لاي اطاشنواح م تةرفنو تضماذ الإ ءالا تاعمشا لالتا لاق



 «(لث)» . «(نشلال سنو 5

 | مكب «ىأتيسسلاب موا :نالفّرمو كيرلا, لاشلا مسالاو نلافاهتد رطاذا
 لاه نوقّفتملا موقاالال_بثبلاو اجرا طداواساذا اال اواجو مه درطيو

 كلاهو قاب لك لوموالالش » ةديطقش درة تحج ىذااوامأ

 بوثلا سيرت أل اشلاو ةذضح ةطابش هتامشاذا بوثلا تالثو. رادلا نكس ةنبطتلاو
 ةلشق نيب تالا ةيديلا فداسفلاشلاو .كبوث لالا اذه ام لاقي لغلانبعذيال

 | أ ىأالث" "ل رمدكلاب ل جراب تال دقو لاكمالو كديلا شت الءاع دلاىف لاقي هلنااهلشأو فلاب 1

 أ ىأ لرش لرمشع لشالو ىعالو الشال نعطلاوأ ىرلا داجأ ن لا ةدوءالشةأرملاو”لشأ ترص
 ا ميكلا ل ن*ايلاو ةيفاقلل كرس ىلشنال باصحلا فا رهمه )١( زحارلا لاه كعداصأ

 [لدلشبو منت هرطق ىأءاملا تاشلشو ٠ ىلا الألب .ىطلا ليلا امي الأ« ( رلاقاوعو

 [نارطقوذىأ لاشلشو لشلشوذءامو» .بتكلااهندب هتع ضل شلاشم « ةقراوذ لاق

 ش َ *يصالادكنآو

 د مضث لاش ثيليللا تفاوو .» مقسلا ىذ ماها سفنلا تةهاف
 0 (؟)لاك هج د دع دقىذلالشاشتملاو هوب ل شل شد ىوسصلاو

 | لالغلاةديسع وبألاف فيغخ ىأ مضلل كش لجرو ه لشاشتملا بح اشلاءالفل ااوضنأو
 ش عيب ازايلعلا تف ةيصقاعرد تناك ارو لاق ديغفأ بون نم عودلا تحت جااةلالغلا

 د سوأ لاق“ ”هلثالا
 ْ 0 نام هد لش ت اذ ءايهشا مب انشجو

 لاهو ريعملاز رع ىلع ن وكي ىذلا س احلا لءلثلاو

 ْ لودسلا,:لشالانيزو ه نرق لك ه ةمسداقلانوسك

 ديعبلاسهالاو ةينلا مشلابةلشلاو هاملامظعم ل .سسي ثدح هطسو ىداولا نم ليلشلاو

 جورطلا هو هلْ تاطمو عنب اطنعس نيبجت تاقو بذوي أ لاق

 0ناوضالا و رعي لو ةغل مهلمشي عفلاب مهلمثو مهعاذا مهلعشي يمال امهلعش (لمن)
 تايقرلا سدق نيالا

 ءاوعشةراغمأشلا لمشت 3 اهييئايقلا ل ىوينك
 امىأ هلم هلا قزفو مهم أ نم تتشنام ىأ مسولعمقلا عج لماش أو ةقّرفتم ىأ

 البث لمت الف لف نماحاسةا انتقان تامش كالوقر دصم كي رعتلاب لعشلاو هسهأ نم خت جا
 ثيعبل نداونفدزو دشناو لمشلا فلاشي لهشلاو تعقلاذا

 لعشلا نم تءتشلاهتلا عمجص دقو 9 ةراع دعب ىفلاهّللاسعْس بق

 نبالاق هيلتشءانكتىلمشلاو تببلااذ_بهىفالا كيرلا ء_ةعمسام يرحل ارعوبأ لاق

 هن وصان أطخأو كي رمل انرطم نمل #ئاني اضأ نلاقي و ىلعشت هلم تي ثا لاق تكلا
 يذلا ىلعامو السلق ىأ لبالاو سانلا ن نمل نبأ ارو للقوى :هيتماناصأىأ4باوو

 لاني ليلاعتلا راهلهن نمانملع قبيللقلا ثلا وهو لءلامالااهاعاسو ل دتو *لاعثالا

 ا , 9 ياهلا لاق قذعلا#يرامثومك اهسؤر ىف ناصعالا بعش نم قّرفنام

 دوو



 ةيانطالا نيو رمع لاعت ل عف هل سدلو نبالو هان لثم لاعٌ او ذ ىأ لعاش لدشو
 لعاشااءاولعشأتيشبراا ام: ٠ اذا لمالو شاكتن اباؤسل 1
 بطاخرب رجلا ترمشنتا اذا نيءلازسكإت لهدم ةبنتكل اشي تفرق اذا ةراغلا تلعشأو |
 اروكو ماش يف لواغتعسط“ ٠ اهناكلاعرلاةلع شم تاع... الجدأ

 مولوقامأو لعشملادارطاك اًوانلاقي هحو لك ىف ىرتجورمثنلا !ذال مم دارس كلذ 1

 كلذكو اهمرضأ ىأ باه! ىفرانلا لعشأ نم هنالنيعلا خو ةفخ لعشملا قدر اكن الفءاجبأ

 ارد اهؤام لاساذا ةدازملاو هءرقلا تاعشأو رثك أو هياعال-ط ىأنارطقلاب لبا لعسُمأ َ
 اسمه سأر لعتبشاو تءرطضا ىأرانلا تلعد او اهرْفَتم اهمدحي رخ ىأ ةنعطلا تلعشأو
 ”ىأى بذا ضاسلا طلاخا ذا ”ىجمدالا لاه بئذل | نضرع ىف ضاس كي رحتلاب لعستلاو |

 ضر انافالالعشا لعئادقوءالغث ىنالاو لهشلا نيب لع أس رفااو هل« شلات دف ناكنول

 موقلا ب هذوارمش طرأت رباسنب ثباث'بقاو لجر مسا لع دو غبص وهف هفارط وأ هلكبنلا ||
 لغشو لغشو لغشو لغش تاغل عيرأ همف لغشلا( لغش )لا وقّرفت اذاريراعشلءليلاعش |

 لغاش لغشو ة-كبدر ةغلا مال هتلغشأ لقنالو لغاشأب فان الذ تاغ دقو لاغشأ عدل او | ١

 اولاه دقو تلغ:-ثاو لعاف مسي لام ىل_ءاذكي كنءتلغش لاقيو ل الل التم ةلداك و ْ

 لاكشأ عهلباو لثملا علا لكشلا( لكسش ) هلعاف ”مسيولامبدعتيال هنالذاش .وهوهغمأام |
 لك تاذةأ عا لاق. ”لدلارم كلان لك_ثلاو هيشأ ىأ اذكب لكشأ اذه لاقي لوكسشو
 كلذكو ةج الاء الكشلاو لكذلا ةنبءالكش ىئالاوةلك اشلا ضدالا*اشلا نم لكسشالاو

 'هلوكلاكّلعلا صا ىفنوكتةرجلا ةئمهكة لكشلاو ةجاح ىأ ةلكسش.أ كلبقانل لام ةلككالا |||
 ةرجو ضاس «.ذ ناك اذا لكشأ مدو نيعلا لكشأ لحرو لكرشلا ةئس *الكشْنع واهداوسفف
 ”ىليملا ردسلا لك الاو همقنيطاملا ضاسلا وةرمسلل لكس أ مدل !ىيعاعا ديردن ا لاك

 03 ةلكش اةانح نمةنحووأ « رخآ ل افو « لكشالا سايق توعااكاسوع» ( )١ لاو ا

 هنلو دس ىلعىأ هالك اش ىلع ىلهءب لكو ةفطغطلا ىهوةرصا+ل ا ةلكاشلاو ملبس ةردس عد | .
 لاقعلا لاك شلاو ضاسلا نمنذالاو راذعلانيبام لك اًملابرطقلاك هتهجو هدم رط 2|

 لوما نم بط اوف ديال كب قط اورب د هلا نب لعج لح لاكش ”ىجوصالا . لكسش عحجاوأ

 للبت ئاوقشالثنوككنأوهو لاك سرفااءاضيأ لاقيو ورعاه[ عاب راوزلاوهو ||
 ولأ لاق هل لل جرو ةقاطم ثالثا! نوكتوأ لاة-هلازؤهو لاك كاره ةقلطمةدحاوو |
 هركيو»و ٌكوكَسم سرغلاو دءلا ف نو كسحيالو لجرلا ىفالا لاكسشل !نوكبسدلو دسع |[
 لاه ستلا أ سهالا لكشأو لحل ىف لاكسشلا» رك لبو هيلع هلفا لس ىبنلاّتأث يدا فو |

 رث اطل! تاكشو .هضءب عمرأ بزعل |لكشتو  كلردأو هيطرباط ىأ ل ذتلا لكشأ قا دكلا |
 لكم بة اوريدصتلا نب هلاك تددشاذاربعبلا نع تاكشو لاكسشلا,سرغلا تاكشو |

 فلالاب باكل تاكبش أ اضي ألاقي و بارعالا,هن دق ىأاضيأ باكا تلكشو  ذاكش
 ةقئاوملا ةلكا ثملاو عامسريغ نبك م هلدناًذهو سابتلالاو لاكشالا هنعدب تاز كن"اك
 الثاهلشأ لالا تالث (للن) .بوعلا نم نطن كلي رحصلاب لكشو هلثلك اشنلاو

1 
 يو وودس

 3 "يبو 5١



 | 1 اع ا 5 تل هنمملا ةيبننلاو“ ا
 ا ةلوهسلاو" هلاهتسو دله سر منو قاهأ لا رد[ ل تزعج تاز كي:لوكاوؤقاذنأ ل ه-لدرو

 لهاستلاوريسدتلا لرهستلاو ةغسطلاءاودلا لهسأوب مضاان عضومل ا للوسدقوة نورا ةض

 ١ هلهتنيز ىأا سعأ هسفنهت اوس( ل ازد مخ ليس و الهس.ةعئشلا لهستساو خاستلا

 || باصتو لوس موقوءالو-ةأ سم او لوسأ لرو نطرلا ن ةةرنسلاتحتامءامرتسا لو دلو
 || |ةحاو لسا( لس )هل اوسالا للا ءاغ مس (2)لاقول ولا نيب خرتسمىألوسأ

 ا د هلدس عطومءاملا ل واي أ هلسو ريغ هلاسأو انالمسواليس هريغو املا لو لومسلا ٍ

 ا | نافغرو ةفغرأو فغرو فسغراولاه اك لوعشي وهمس مونكلو كلذ ىلع عمال لعفمو

 1 تلاساذات ئاكلاتلاسستو خار الاف تهذ ناك ضعوا انحش اى أ ةذقلا كلام

 (ُ ! |ديبعوبأ لاق باتل! قنيك_لاو فما نمل ديامرسكلا:نالم_سلاو هبو لكن ٠

 || ٍلاقو لاسمدجناولا هنسملانئاج لج رلاالا_مو لاعنمهمعشأ لو هةعمسدق

 سماع تالا ملا كل: تدصسمال * هداوستىفلا ”ىهلس ا ىف ناك ىلذ

 ة.سوأ لاق هانطع اضدأ ءالاسسم و

 5 مدقموءار و نم هثعهمأ اسم « ئن : لحراا ىلع ءاندعتاماذا

 أ ةترااوذلاق ءاضعلا ٠ نم ىشر لود ةلرصشلا ن هبرذ فلاب لامسلاو فراظلا ىلع هيضتإبمنا

 د : لايسلاولطلاىَداوُص لثماف نام الا تقي

 الأ ليشمت ةوئلولام-ثأو لأ مهب اود سالا داو لب_ثلا (ل.5) 0 نضن
 || اهلعبذمبتأ رملا تاَدشأو اهعم ىنثمواهداو وقاذا ليشمة قانا لاقي ديزوب أ اهدالو اا هع

 ا ناكسجاذا عباضالا لكش ”لجر (لذش لتطعىأ هلع لاو أ شئاذا لود نسحأ
 : ش0 قهنوددس د-دذع فرسه ال لدر ما لمح ارش ) لدرش نك_ثنملادياودو اهظاَع

 ١ فرصنا هنرة ناف ةركسم اا ىف سفخال ا ددع فرم و عملا عون هيرب هنال ة ١ كمنالؤ ةنرعنإ

 ١ ا :رعاشللا لوقامأو ةممعأ اهمال لبو اًريسا !قرافو“ فرع هن الامه دنع

0 
1 

 هجوو ىاسمأ لاهو ءا دن! اريغىف مخرف ل ارش دازأ» ءا ارذلا لاو ه ىح ارش موق ىلا ىف م

 ًارانلا ساهعشلا «(لهثلفد راضوهلاقباكدونا!فذشم مسمأ وة, نأ مالكا ا

 اةدخاورل كاز فنرعصو ةفرصص لم لعش عه اوران ايفل ثفلا"هل_.عشلاو لعشلا ةدحاو

 عطئلاك ضعء.ىلاهدض»ب زرع مدن مان انا ارسكي لعشملاو لع اشما

 ةُمراود لاف بايحموان ميل هلال هيف دب | ضاولاكريصف تش ن ”ماوقعب رأى لاشي |

 ارا ارطلاو لعاش 1 انقلابو ىلا انءتاواسلاتةاوغا نءذأ

 : ْ : لعفمز هاما المءنال ساءقرمغ ىلءنالدسمو *لهمأو لسم ىلع اًضيأ عمجو لباسم غملباو

 | دقو ف الا ةيصقو ةهلا ف تضرع ىلا هّرغلا "لثاسلاو كب ايردعتلاب ل ماضي أ لمس ملل لاقي و

 0 | مالغلا ليشدقو مههف تأشناذانالف بف تاش 2و جح زان ل فاه دالو أ ىلع تزبص

 اي نرخ ىلع نايل 0 20 ايا يتلا ني يال

 كدا

 : رضي



 2.244 د «(لك ب ٠ (ماللا بان«

 لأ لاسقي الشم هلأ ؟ مثلا تاس( لاس ج دا ةسوبباو فورع +لجرغ لا( لجرفمل ْ
 نحارلا لاه فو.لا لال ادنعئأ ”لدلاآ د نعم 01 0 : أو عع تال: داو ف.سلات الس[ ا

 :.هلدلا عب رسني رارغوذو ٠ هلأولمأكحالساذه ||

 08 هقانسىف -ةعفد ىو . "هادي د ثسرفو لس نالف ىبىفىل لاق ةقرسلا"دلاوأ

 |نالس هعمجو ىدا اولا ف قمضلا للملا ةلالاو ةفورعمزيحلتا هل سو ل.ل ىلء هتلس تح |

 ْ !ةلاوكروم هلدسق لواسو ماظعل اربالا هو لاسملاةدحإ قريسكلا 'ل داو ناروورئاخ لش 1
 ُهْثااَمو همن 1 | دبع مونماهيلا اويسنمهمأم -!لواسو نزاود نن ركب ب هيو اعمنب ةعصعص نر م وثب مهو أ 1

 1 فلفو ل . لاهو لأ ىتنالاو داول ا لدمل_!او "يلوا هل ارءاشنلا ماهت» ني هنت |
 - وماع كدو لءلسهعضأةعاساه داون ةقانلا تعضو اذا ”ىدمصالا لاق .٠ لم اهل ةسارفأ هل_لس ْ
 45 هي لاهو ||| نقلك لاقي ر ءبلاو للا تيم ,عساولا ىذا ولآ ىلاسلاو ىتنأ مأو» «ركدأ لعب نأ لقا

 مكليرنإ ا ةرفوولا 0 ريهزلا# لسنملاغلاةياكرم-|
 - هلدولاءايإ ٌ م مهنأول مهام ةريدجو 3 مهم لئلسلا لاسدقو نعد 19 0

 لأ ئشلا دعب ئشلا ةأرملا هنم”ل ان غش و عادذلا"هلسأ ظاغ ف عارذ نمو ةدجاو لك | مر ||| لوطالاوط ديو واد مت هنم سفن ىهو هش رض نم" سا ار بعش نم" لاس لانقيو |
 ئشااةلالدو ذاوتثلا نمودو ل وأ موو هلت اول لاس. ”ىلدلا سضلاب لال لاو زف[

 | ةوشرلالالس الو. قرس ىأالال_-ا”لسب < اوثاسنالا فالس ةفطنلاو هنم”ىل:ءاام |
 | نم -لئاواعيج ةقرسلاوةوُرلا قكاذ_هو لالسا الو لالغاال تيدا ىفو ةقرمسلاو |

 || ىرج قالا ىفءاملا للتو ' هل ءلاستو تافاوانبم ادب تمر لدا فو رخىأ مهند | ظ
 هثافصوهت وذل قالساىف لوثدلا لهسلاتساسو لفاسعام وهف ةتييضان ةئللسو | 0

 "ل1 لاكربسي عب رلا هنن ضو أ رجا ذا هنأ للي ىنعملاتيو هلثم مضلاب لسالسلاو | ْ

 ]| للسهم مو ضعبب هضعب لصتم ىل ل مئشو ف ىل كاس عجررل هن ىف ترحجرب دغد» سوأ لاق |
 2 دع مر لتسألا#لا دنس ءونأ لاق باصسأا ضرع يف هنءلاطتسا|م قربل "هل كسودي دهسا[

 حر راولاف اكلانممأ بوث لاقي باستا نم ,قلخا لمسلا ( لمس اقل و رضفي ىلءهذعب

 عجبا دل ملا لئءمزبغوانإلا لفسأ ىف قم لللقلاءاملااضيألفسلاو راشعأة هبودادقأ |

 ةمراوذ لاق ”ىمدإلان « لوعسو « لمسلا اهذاصنأى عئافولالثم رج أنبا لاقل مسإ
 اهلومسالا ناموا صال * اهنويعت "كتاب زي ىفع 7 ٌ

 | لمسبلا لم مضلاب لمس او واي ضاماسا امس لري » ددثأو مرع أنما

 توةفازنا ىل_هدق هزمع تلمس لاقي هوم نيعلا لفسو دسأ قي ل_رةينكلاعبوبأو أ
 / ا لايام الوز همت دجاج فارعأ لاه“ ةانمت ان دحم 9
 . تيمكلا لاف مهني تصأ اذاتعاوأ

 ' لهو نمو تس نع ومالا 'قمهدوعقىأتو :

 ضو ايسو هش اغم حالم ىف ىاسنلا لماسسلاو نها ديو ىرادي نعمسهبادعتت ى' | ظ
 |ةريغصلا ةناصشلا "ل ءولاو قاس أ اذا مسأوالومس بوشلا لهعو نيطلاو ةاهلان نم هتمقناذا|
 رم ري كك5ك

 حجب اسلام يملا



 نعال ابر اطلدنسلاو نيمكب ىراهباكت يب ىف نوني ةئالثدن'اك ةلدسأ

 ه(لتسل ؛ ه(نيسلالصت] # 1

 رعاشلا لوقفاضي [لاضملاو 0 "ل .ىتنأفأ ناك ارك ذأ

 ةشدملا لدأو هدو ال لاخرلا نمءافهضذاا لضسااو عطوم مع | ٠ لاضتسلايدب واع تاع د|

 | رلا تاضنا نبأ لاقي ون اليصتست لل ١تاطسدقو لزعتلا املا نم نشات وعما
 ب 3 لافو ةلو وعى أةلوذسم نك اوكو لي ذه ةغلئهو هةفعضو هتبعاذا|

 لعتالوءاجسا ا ىف ىر .٠ ةلودسم بكار كمنأو ْ

 ل ام 1

 الارهوطان ٠ طيسلالدلاو لادسالاو لئادسلاو لودسلا عملاو حدو ولا ىلع قتسأافا
 | اتا هسأءابز رع« ىلعف ىلع ىلدسسلاو «لودسلاب ل شالا نيو( )١ لاو لو دس عمم او

 00 لوازم ةيوبسلا تال ؛دارعبلا عج اوني درك ذيفورعم لإ دارا
 | ةفورتضم ىهق ةركحت :الو ةفرعم ىف ف رصاإالاممسهمالكن م تهب-ثأف تور ءأةسعأأ

 || ىلع ثنؤم اهناللجر مسااجت رقح ناك اذكواهفرصت مالح دان تيعسناو لاق :ركذلا ف
 | مجدنا ءزبو ةركشلا فاضدأ هفرصي ال نهنيب وكلا ىفو ق انع لدم فرح هن الث ن نمراكأ | 11
 08 ةمزبالوقب هفرصلرتىف حيو هةلاؤرس مولان م هيلع « دشن . وةلاوزسو لاورس ظ

 أ جلا هتاورمو ىوتأ ىاثلاو لوألا لوقلا لعل مسعلاو« حارب وارمس ىف ا ْ

 ٍ | ىذلل لور. قاب أس رف لاس و شو را جاج وى ةلوربسم ةماجو .لورسنق لي وارمس
 لم لطيتسلو فورعم لامسلا ( لطس ]إني نيذِخفلاو نيدضعلا ىلا ل. ضاس ا
 | كاذكو نالسغلا ثيخ ا ةالعسلا اوقلحلا ن مهضوم لعسملا الاعس ل عسي عم( لغسل |

 | لاه -لغبلا نيب لسى ص لاقي ءاذغلاو قانا تلا ءاضعالا بر رطل الغلا( لغسل |
 اسرق فصي لدن نب ةمال ْ

 '؛ . يوم نكللا ف 2 .٠ »لشمال ينتأالو سأي نس ل

2 

 1 | ةيذبةباضت تراصاذاةالعستراصتأرملاتلع-ة-١و ىلاعسلا عه اورمصقب :و دع ءالعساا ْ ا

 ١ وا (لغس هاوراكأن دن ةلاالاب همداذا 8

 | ريا ةوالعلاوءالءلاوواءلاوواءااووا عا ضيق: مضلايةلاف لاول اهل او لوم و

 ْضَع'قفاسلاو كلذءازانةلاغ- ااو "بت ثيج ةوالءلاو اهتوالعو خشب رلاةلاغس تدعق

 ا أ ءافلارسكي "هلذ ساو ربدلاو ةدعقملا 'لذفاسلاو مسا ةساو ا لاسلارق الاعب ىلاعلا :

 ا جمال «لذسوهلقتالر 0 نءوهلاةي نمايلان ءطاقسلا اضبأ هلوسااو ريغيلامتاوق

 | لوةدف ففذع برع ا ضءب و تدكسل 1!نبا لافءىلذسموقن ْن* ”لفس لهر لوةنةماعلاو ع

 | لفتلاو بي وصتلا ليف تلاو نيسدلا ىلاءافلا ةرسسكحتس لةنبف سانا ا "هل ةسن منال |
 *ىصالادثنأو لبالاراغصلئاسالاو بّوصتلا

 لقاسألالماق اهي دا بلا ه١ امج ىنامزالااهلكاوي

 (لجرغس)



  1لت ( ٠
 د ديم سس مل تسسلم

 د ا ء(مالا باز نا
57573 <- 

 ظ ١ ”ىنضلاد نأ آو دحأا

 لصتش ليلل اقراط نم هيانامل ؛ ي' اهلسرو نيرملانىدولق تأ

 ا ةسي فنا نب دس هنن لاق ناسخالاالانانخالاء[“ رح لهىلاعت ةلوقو لزتملا ل - رلابدادأ |

 ظ تلك“ :1 لاقي رجاف نوذريابش هديشا "ولسه ئأ < ىعضالا لاق رحال او ربلل ”لوسم ىه أ ا

 ْ دلو لما لاف““ ٍتَرعَم و روحوا رشم كدت ا

 |بايثس م فسركسلا نم ضبالا بولا لصسلا ..( لصد إل م ليصلك فو ةدماهئارت|
 انعظرك ذب ساعْنب تدسملا لاق نييلا|

 لحس هناك حولي عير : اهعنرواهضةنك ل الاىغ

 لاقو فقسو فقس لهم للصم ىلعاضيأ عمو لوص# عجللاو شد بوث وشن قد رطلا هيسشأ ١

 : لوسالال بلاء مس اهنولالج ضينلا لص ْ
 عضو: لوصملاةءو فركة لوم باول أه مالث ىف لو هيلع هنا ىلط هنا وسر نةكو | ١
 تيؤذوأ لاهو مهايدلان ,دقتلالضملاوميلإ بنيد هو ورإللا

 ظ لصلاح زملا يتب ادار عيصاخ » ىمىلال 1م عم تاسبف :

 | لدسملاو اهم تقرافو قنرانا نع تعفترا دقىتلا ةريغصلا برالاةز مولا لاثمهلصسلاو |

 م فرط ىف ن ا: ةاح نالصملاو ”ىشح ولازامرلا لدسملا اوبيطخلاناسالا لصبسملاو دريملا |

 ْ هيفلاقو ئشمالا ةعبات مسا لصسمو ى رخالاو زعيما جايا
 متذملإنيجسهالام دج مانهج 3 هاوعدوالصسم ىلياخ توعد

 مربملاو ادحاواهاط هز غناك ام باشا! نم ل_هصسلاو لوَمْعِمريسع طرحلا ليتل ازبصن نأ
 لطب الو هع سي يام داعب اد جا مل نيقاط لزغلا لوتتملا أ

 عمس#< نأ مربملاو هكلس طابخلا لفي اك ادحاو الدف لهب ىذلا لمس | نم ليصسلاو ٌ ١

 ا دل و لوصسمو وذ ىل_ىلا تاص*دقو ادحاوالابخ المفيف نيتصسن | ٠

 تاعاذا مهردتئام هةلصمو تسالما اذ! تاصساف مهاردلا تلصعو هتةص-ئثلاتلصتو | ا

 هلدسو ضعسا يضعب تككح كد“ اك |هتبيص مسه ايلا لعل .كسلا نب |لاق 6
 تامشكضرالا حا رلاتلحمو هد رشق هن" رشم! لصسلا لص وأذن 0 طوس

 اذام الكلاب لصسنا بام لاعبو تاهل لصشت» املا كنا زر مفالا ع ا

 روديىذلا طوسلا مضااءلاصلاو لرصسلاو هميطَس ىف ىضءاذا ءلكسم بكرو هيىرسأ
 ند ًامةسام ةلاصسلاو لصسمت الفلاريعل لبق هتمو رسكتلاب لكن ل صم دقو راجاردصف أ

١ 
 ا
 إ

 إ
1 
! 

 ا
١ 

 ١ امناو نواةموهديردنم ءالاع رحأ اي مام لحاسلاوةداربلاك امهوغو :ضفلاو ِتهَدلا | ْ

 | لاقو ردثرس تلا لصمالاو لحاسلاىلعاوذخأ اذا مول! لل اس دقو لدا

 بضلا نمو عساولا ةيدوالا ن ملبصسلا ( لبصت )ب « لصساكي واسموأ قطب راسل

 (؟) رعاشلا لاق هئيعي داو مسااضدأ لدص#و للءةوهو ذطضلا» اقسلاو |

 لساملاو دهااواءالولاانبلع .». تبلحأ نيح ليصس ىَرَعب ىت 91 ْ

 اسعجيزمملاو :أشا|نم هعضت ةعاس ملا دالوال لاقي ديز وبأ لد“ إب .امهبا فدا !

 03 حام 66.



 بت نو ف

 . هلىو
 هني( 4

 ٠ (لعتإ « ه(نءلالستلو لدلح

 : لاهو يماعنب لاله ىيبلرانص مترارملا لك ؟ىئملجوعأو
 |جيناجناكةواشغ هب نيعلا فءاداشإأ لب ءسلاو * ليسنءاداوللانباداوحلاو»
 | ىليسهذه لقىلاعت قالا تنؤيورك ذيقيرطلا ليبسلاو رج قورعبت دوركم |
 | قال يبس اهلعج ىأ هتعيضلبسو رك ذخال .سدوذخيال درا لدبساو ريثاو لاهو ثن :أف |

 1 ريراب ةديسعوب أ دشنأو : ”ةلدوواس- سى االمبسلوسرلا عدتْذِحتا ىتيلاب ىلا عت هلوقو | ا

 ١ ُ اليسلوسلاعمنويةااخري .« .د#لياخم كسشمدعبفأ

/ 

 ماس مسلمم لا

0 

 || ًايهافشولدلا لابس أوتار اهلا ىف ةسفاتلا ليبسلا٠انبأ "هلزايسلاو اة هيرامتوأ

 1 )١( ١ رعاشلا لاه

 اهلابسأ ىلا اهلعابت الغ .٠ . مهئالدب انام ىنواسرأذ ا
 لا ماهسن م سداسلا لبسملاو مدلا قلعلاو لتقل ن مترك أف مهتارتلابلاط فوه: لوق»

 | لبنسدقو عيزلا ليانسةدحاو ةهليخااو لامسلا عهباو براشلا -ليسلاو انيأعجتملاوهو

 : نيم لامتلاق نما ف نع مساىل يسلمو ,ءايعسلا فسر تةليضسلاو .هلينس حرحاذا عرزلا |
 ش | تدينا .وفم نأكرذنآس ردك ال نكلو ةفرن هرعم ىث م سهحالا لاق المس أس ىعساهف

 || نءمضخلا *فعكملانز زو ىلع ل عسل ا( لجن اريراوقاربرا اوقتناكل اها فلالا هيف ا

 ا نبأ لاصسو لصس“+ ءاقس لاقي هل عر لثمتءلصس ينال اوةير ال اوءاقسا اوريعلاو ”بضاا|

 ||| الالغيسابوثلا ”لغبسا( لغبس )هلا ناصس لاهت اذا لج رلا لدعسو 55 |1نيان ع

 [|لاه لطابلا عي لاهمسلا نيل الضلاو هديزوبأ ( لهبس )ب دام ”لغيزاوءاملاب "لبا اذا
 || هركثال ىناهنع نا ىضرر ع لاو ئثربغىف به ذوءاس اذا الل مس ىشمعي لدجرلا ءاج مالا

 ١ | اللمس نالفان٠اج* والا كاع .ةرثآ لم فالوائ دلع فالاللهبسكدح أ ىرأ نأ

 0 دنع“ ئىذ هعم س هل ىأ

 الاعبسرايدلا فاير حر اصف 3 هريجاربسم لعب لراطا[ ذا ظ

 الو اناوسىئ_الفىرثأت . ةشدعلا.لاةوفع نم هكلانعطق

 لومة راف ىهو اهل لاقيالورثكدأ ”لقءام هيفناك اذاولدااوهو رك ذم لوصسلا ( لصم )
 :ُ زحارالاه ةمضضل اولدلا ل صسلاو لاصسلا عمل او بون ذالو أ

 هليلح اذ كنع نكيلنا *» هلعسلا لع امعأرا هذ ا

 لاهو هن "المض ويلا تاصسأو بسناف هّتيص ى أل صسن اهءاملا تاصم دا ْ
 1 اناردغوءامنأ لصعأ ووفطت © ةءرتمذاءوالاوذخالار دايو (ٍ

 ال. مست كالا لمس دقو كسلا "لمعسلاو ءالصس ةقان لاقي لد ؛وطلاعورضلان مليمسلاو |
 6 ءامسأ اهءلع بودكع محهج راب تذغط نيطن مةرادك ىهاولاه لمص“ نم ةراحىلاعت ةوقو |

 ىف هعنص لم ع:صتنابةرخ افلا هل ب املا, .نيط نم ةراخج ميلعل سرت ىف اءتهلوةا موقلا | ٍ
 ْ بهلىبأ نية يتعب سابعنب لضفلا لاو ولدا نمول أو سو ىرح أ

 نركسلا تم لالالا" الع ٠ ادحاملج اس ياسا نم

 نم عيال ىذا حابملا لوذ ملا لضملاواورخ انت ىأا وابا سنو لاوعم برا مهل وق هنمو ظ

1 

 ظ
! 
 ظ أ

 دينا :



 ©١146 « (لمس« «(ماللابا) ه ْ

 | لقحا ىأهم دز اورثدتى أ هباش لّمؤتو هفل أ بوت قدلتزو ربعبلا ىلع ةهلذاعملا رلمازملاو

 ا تيمكلا لاق بهتلا لوزلا (كذذ ال: فيرا ليوا
 لوزالاوه اهيدلالوز ناك ٠ شملاانهلانع ترص دف |

 ةأرملاو هف رام تيا 000 راطلا ف .ههللا لدرلالوزلاو لاوزالا عملباو | ظ

 ةفاسل نم هعطقيامو اريثكه يشم ىفلّرص: ىذلا لاوزلاو ةدهادلا ةنطفلا ىهلاّقَنو ةهلوزأ
 خلا لزصت ىزيإ لو

 ىذلل كارير, يم ٠ "داو هلوو لافو لري ئثلكتلئازلاو «لاوزلارذجنارتصلا هدرعوب أ دشنأو ليلقأ
 هاطقر ادور ._-ف*اقلاىف لئاؤ لا م رت ءدودق تصصأن ٠ ةمْلافاوزلا فرش ضاتكو عك

 فاك نع. "ثم كدي | لير لاقو ةحلامملاو ةلو انا لثمةلوازملاو هاهلايدزادازأ نم م لاهتو ةلازالا لايدزالا 5
 ةغالا ل: لءاقدو 2 رمهز لاب و -الؤ و ماكام تاو از كسا انالج ثنكا اماقناو نيواب ءريعرخ< ال

 . هلوخرالا م هلل جل فج ااطاخو مز ْ
 نالذلازامو لازناف هلوزو ءرم-غدللاز أوال اوز لوز هناكم نم ةئيشلا لازو اوملاهتاولو زو ٍ

 "اهزجزلاو

 0 ل 5 اهاوأو لؤلهزا ( لعن )ب داكىف هان رسف دقو اذك ل هد ليز ام باطما وبأ 00 ىاذك ل عفي
 ' كاين كبح لا لاز لاقي هشلز أ ىف ةغااللب زر هليزأ ةلاكم ند ةوشلا تل از 0 45 ( 3 نطو سلمالا

 ىنان ا ىتعالا لاق كالولاو البلا هنلع ىداذ!ىمعملاو زهتنآل ازأو هلاوُرهَ ندا ْ
 لاكي نيو 0: خللا اهلازز لاز ل كلاناهلانام ٠ اهمغ نءاهلا ديرابتلا اذه

 0 عزفلا نم اهيلق ليز ىأ ها هليوز انم ليز انتأراماذا ه ةَمرلاوذ لاك هلبور ليزاضنأ لابو

 أ
 هلو ارو هنسفن نءاناوازب .ْ اند اون نم ًاردذم اقرلقؤ امنا : ظ

 كايا ل أ [/ لزني لذ هتمهتازو كازعم نمكنأض لز لاقي هستقزنو هتزم ىأاليزولب زأىشلاتاذو
 َ 1 دنع كنالتاعنوهو مهن انلي زف ىلاعت هلوقهنمو .قّرفتف هةر أ لوزتفهتليزو زختولذدت نمو |

 كارعلا كب. 0 اهكلد_: ”هلي ا نهرزب از لاقي ةقراسمملا هلي ازملاو ”ةليز تلقا تاعيف ناك ولو الم, زتهردصمف لوقت

 نيا“ ( دفلك نيذ فلا نيام دءاستال» رخاالد لاو نيابتلا ليازتلاو هقرافاذاالابزو
 ما

 دج ىف 0 شيرقا ىموما.كلؤس تنتوأ ئر دقو ناسنآلا هلأتي ام لؤتلا (لأس) ( نيسلا لس

 ها ان ' رو هاأ ( لئاس لأ ىلا هةهلوقو ”لمسموالاؤسئثلان 24ه :لأسو "ىلا هلأسو زموهلاارغب دزمهلاب

فة دتو نالفوت الفن نءل أسنان رخ لاقي سفخالا لاق تاذعت نعىأ عقاو ب اذَعِد
 ها( هه: : / 0! ةدرتصلاو 

 كي 1 اةنهلوق || : لاهو يسوم زمه
 ا وف (ءر هاشغت توما ناوحو ندم 5 هلد_صأراعات لاس قه صو ا

 كركبلا ربو روك لوس جرو لأشا لالا نمو ل.ةدسملانمىناثلا فرااةكرل لس هنمرمالاو |
 ٍ هشتاق ةاك 1ةكلعمسو هناؤسةثلأمأ واضعي مهضءي لأسىأ اولءاسستو لاؤسلا |

 ظ هَ رنا لا ليس دقو لبتسلا اضن لمسلاووطملا كن رصتانل بسلا (لبشإل

 (6)زعاتلا لوقو
 ُ 1107 " !مءزو دقاطةلا بارس ”اكلدخو

 لا الاو ءارسلا تاياسأدب اي زون لاو لطهاذا عم دلاو رطملالّجسسأو خرلا هب نعي أ

 لس أورضرالا لا لسير اتاشتلا خر مح لعرالاو اضل
 ةنسفل تناك[ وم ؟مأ ىه”ىهممالا لافت برعلا ىف بيج سرق ملبس وءانزأ ىأهنازا |



 .٠ 4 دف 8 ه (ىازلا لسمت) ل

 | هزي لو اوملا نم ةعفدلا مضلا لف لا ل د ريغفلا طمسلاو و الباعز ةدلو:ىفرياطعم

 لأ لش مالي ةنمالا تغزو "لغز هلع ءدعطقو ه, تمر ى ًااهلو تقخانلا تاغزأا لوقت
 . (| اهنأواهخرفوتاطقلار << ذورجأن الاف هقزادا ههرفرت الملا لسغزأو تانوأ

 ' : ١ : !تدريثامهثقس

 رخفشن لو دمج الاغتل ٠ "لغز قلد ىف تاغنأت

 ظ 000 و ووو دو "بص ىأ كئ اقسم لغز ىف لغز لاقيو

 وضل لال و 00 ا ل مت قيام ذا تأ دويدسلافو

 3"لزاذ الملز ”لزت غفل انالفا. تالز لو: (دان) رييصقلالكنورلا (لك)

 ْ اي نكساو راوةلرا مسالا از ةلقرسكسحلاب تاز افلا لاذو قطنمو أن يط
 || باطل عضوم ىلا غضوم نغ لزب هنأ نعي ف قيفصتلاو ةينلا لازو ه _ ( ١ )ارا لوقو
 زجارلا لاق قازئىأ ”لزةفولحزو هدلاريسلا نووي ىذلا عضوملا ةينلاوالكلا

 "لت ناييعلا اهب ه "لنةفواحز نا
 |لزتهارذلا تازو ه لاز ةفواز بسلا, اقمىفو ه (؟) ترمكا!لاه لازةنوا-ز كلذكو

 ّْ | تاززتفسكلاامالا نززوةالز ضرإلا هللا لزازو ”لاز مهرد لاقي نزولا ف تضق:ىأالوأز
 || نيعلاع ني لاعف ىلع عاتملاو ثان'الا لزازلاو دنادبشلا لزالزلاو مسالا فلاب للازلزلاو ئه

 ًاووعوبأ لاق للزلاعضوم وهو ض جدلا ناكمملااهستفو ىازلارسكبةلزملاوةلزاو ماللارسسكو
 5 ”مهتسن كلو: .الزبالو ٠ لاهو لازلا ةنسءاصمر ىأءالزتأ صاو نيكرولا ف فانا "لزالا

 ذا| لاقي امل ةمزالة فصلا هذهو عبضااو بئذلانيبداوت ود الا بئذلا”لزالا ععسلاو

 كا ةمعنمل تلزم يدمج[ لالر: امو ”لزالابدذلا نمعم-أوهلثملا فو ءاجرعلا
 ا تيطع أ ىأ يشق نم هيلا تلازأو اهركشيلف ةمتدملا تازأ 1نمثي دولا ىفو اهددبسأ

 . شةخالاددنأو توسل لمثالا( لعن ) *ىلالزلاةدحاؤةيلزلاو

 المزأا وا جاسعلا تدق نم عمستو 8 اهتارعىفلهاتاثلتبضت

 أ تالابعلاقب هو هلكى أ هلءزأبئ ثلا -ذخأ لاقبو هم ليواولاه اك ةزمهلا فحل المز أد 7
 اناسمالعو فسز لاهو اهزيغد لوعولا نمتّوصملا مضاا.ةلومزالاورعوبأ ةريثككأ" هنزأ

 افذسقلا عستي هس أثارت ىلع *: القوتلومزأأر ةلازح أادونع

 | ليتزلارلتزلاو «اذهلاةرفشل يمزالاو ميملاهتف ::قلالايسك اومن اوكلومزاوه اخو

 ا : 5 0 فعمل انايحلا اودو ىةعلامزلاو

 ول . فانغنغبامْك أ والف
 ل ترك لبزلاب رضي ليقلل بورش ليصررب سدل' لبللان باو مابْئاؤ ارش : ظراتمأت لاهو

 | دج تيحسم م“ ةق٠ .هضلا لل بقزلاو ليما

 رجس مجم

 ”هلمازملاو

 ٠ أ لاقو 0 حج ع :لفزالا :(لفذ )

1 



 04 ء(قبعت)»- 2 ه(ماللا باله

 دشنأو هلثم ”ىمعالاو قهشى أ لجرلا ل همر اءارغلا لع أ

 اهنيذج لعمراو ىثرملا هءلا ٠ تنهب أو توعنأ نماعزج كب “ا
 ا اتكلداذأ الب ورت نهسأ ةزيفتا تاور ( لور ل هئار ضءا ىأ العم رع قف رداموا وقد |

 نالذ لاقي باعللا مشلا,لاعف ىلع لاورلاو لول ىل دأ اذا سرفلا لوترو اديدشاك ذهن '
 موق معزوال و عافز حت الب رعلاو هلم لووارلاو اليورتهتالخع ف وقري سرفلاو هلاؤر لم ْ

 غرملاو لاؤرلا تمكلا نبا لاف ىيهدالا هركثأو سرغلاو ناثالاىةَدْئازّن لووارلاّت أ ِْ

 لغز سرفو ىترتشاو ترطضا ىأرسكملاب ههل- هر( لهر ىءعهلك قاديلاو باعللاو ا

 رغعاششلا لاه ردصلا |

 هلدآ ايوهنابا ل هرالو « فز ” اتمال ملا دةد5ىئف

 ليهرتي هاج لاقي ىثملا نم برضه بهرلا ( لبهر الرو .هرتمملا رو

 مشياضيأ الب نموتهليزه هعضومو نيجرمدلارسكلابلبزلا ( نبذ ) ( يارا لسسنفالا
 « لياز مدق نين_ظللا ليث رس « لاو ريصقلا لب ؛اًراواهت دعماذا ضرالا تانزلاشيءاملا |

 تفلاب ل.لعف مالكسل ىف سدل هنال ل هنو أليف تلقفتدّدُش هنرسسك اذاف فورغم لثالاو

 ل لاقياهبفإ هلغلاهلمحتامرمسكسااءلابزلاو عى ىأ ةفابزءانالا ىفاماضي آلا ةنو عضوم ةفايزو

 الف: فطدل- ةمنلا لاق انركذاممل أو أ شى أ البز هتأز دام

 الاز بوكر ازتربلف « هرهظ ى حراما و
 ىأالحز هلجزو لجزا ههجبو ساثلا نمة-فةئاطلا مضلاب "هل جلا (لجنإ ا

 قارزملا لحزااورذاهلاماهلالاسرااضيأ لاو تاني اعااغأ للطلاق لاقار

 ىذعالال اف“ لجاوز اهعمبو بطولا هيد مآل با فرطى نوكي دوعلجازلاو
 . لجاوزااهيالاهف تيئحاذا « مكباطو مت نأ هءلعن اهف

 ا رع نيا لاق ز.٠مالوزم مب محلا خان لجازلاوهف ميلظلا "قم امأو
 يب وا و | اًميور قد لج ازبنيقس « "عدا ىذتادامو :

 هاش يو بدلا لسغزلاو فورعملء بغزو دعرو ذىأ لحجز باطم لاق تو هلاك رحتلانلخّزلاو

 دوس ل رافال وبأ لاق نوثلاب ل نجغرا لاقي # هازفلا نع ودنا فستيلالديرلاو ينال
 كو فاو زارا لاه .اندنع ظوةحلاوخءارقلا هاف ىذلا دبع
 : المصفااي ”اعالأ نفط و المعز اهديوز ترام ْ

 الوصز هناكم نع لحز (ل-ذ) باك ءهتاتنانغاو عون تدبلو فما

 ارد هم نوكي دقو هيلا لحي عضوملالحزملاو ليلحزو لحزوهذدعاستو ىننتلسحزتو
 /(لءن) رع ل ثم فرص:يال سذذنا نم مخ لل“ زو اسدنم ىأ الز ا كنعد !لاقي
 أ 3-3 , ةذوبأ لاه هريغ4ءزأو لءزو هذرسكلايلعز دقو طاشنلا لعزلا|

 عرالا هتلعزأ وتائقلا لش .٠ سمس هتعاطو مب الك أ 1

 اءاقحل هنمأ هناكث ىأ ليعزلا هتلبهلا هي مسا لمعز (دضن) اعوجرّوضتملالءزلاو |
 0 حبابعلا لاه هقلعقدو هئاد مظمفءاذغلا < .ذ عضال ىذلا ”ىبصلا اشي لبع لاو

 تمسسسما



ْ 
 ا

 0 تس لكملبومبمللبلوللبجبايب عي ييحثءاءءءبءبصىبىببب جت تت تتََب/بت7تتببَ رويل

 ةمرلاود ناف مظع ءدلا لفرتلاو 5 دالجالا"لفر كئاردلاددخ |

 ركذي كلذ لبق نم نكي ناو 7-0 هموقداسأ س اانلفر نغاذا

 ننأ | نملاوطلا ىهولاقرلا غالب اوهلعرلا ثمل رلا( لقد ) اهماداةيكرلا !لمفرتو

 لاقرالا ةريثكت ناك اذا لاه ىهو لق نم ةقانوريعنلا لقرأ دقو ببحللا نم بريش لاقراالا وأ

 ناككتت نيفص مو ةيأرلا هملا عفد مالسلا هملغاملعّتال ”ىرهزلا ةيتعنب مشاه بقل لاهم او

 ب برضا الكر لا( لكر لرركلاولوب واحلا وهو لذفلا هيدعصي لمح لإ اوقارلاو الاقرا اهب لقرب ٍ

 كرب ثمدح ”هيادإا لك ايفون رظلا لكرملاو مولا لك ١ ارتو هلكرب هاكر دقو ةدح اولا لج رانأأ]

 ةرتنع لاه نالكممامهرو ضكرالدك ”رحاذا هل جرب سرافنلا

 )000 مزحلا لدن ملكا صدمت « قودلا لبع ىلع رس ىيشحو
 . [[لوقهنمو رول رفاه تك اذاةانس ضر أو لكا ارا ميظع فوذلا عس او هنأ ئأ

 اذا هناصسمب ل_جرلا لكرتو «لكرملاديدكلاءرابغلا نرثأ « لدسللا فصب سقلاّى ها َْ

 لطخ الا لاق ضرالا ىف لخذدل هل>ربا هب رض

 ا لكرتن هتاضسم ىلع"للاظي « ةئيدم نبا اهمرك ف انرو تبر

 ا لامرَأ عبضالال ان تنكسلانبالاق) هنمصخأ لمرلاو لام رئادحاو لمرلا( لذ

 لمرلاو ان المرو المر ةورااوافصلا نيب ترو ةلورهلا كير تلا, لمرلاو مأشلا,ةنيدءتلءرو |||
 نوكن طوط>اضيأ ل ءرلاو لامر عجب او رظملا نمل يلقللمرلاو ضور 0-0

 1 ركذلا لمرالا اهتم نخ »* اّمحاح تضقدق لمارالا ىذه

 ءاسنمبأ :نك/ناومهل لاقي و لاق“ ءاسنو لاجر نءزيك ١بلالمازالات هكسلان بالاك

 |تّدوساىذلاءاشلا نءلمرالا دعو: أ لاق اهنولرئاسفلا ةمشحولا5 رقتلا اوقف ا

 ظ جوزال ىتاةأرمل ”هلمرالاو هلأ نئعاال ىذلا لجرلا لمرالاو ءالمر ىتالاواماكمءاوق | ١
 0 رعاشلال اق اه-وزاهتءتاماذاةأرملاتلمرأدقو |

 |ءافعضلا نيجا تحمل لأجرال لاسقي ولاه" نيجاستحم لاجرو »سن نم ”ةلمرأ تءاسدق لاقيد
 رعاشلا لاق 1 ةتاموأو هنفوس كك ًاريصللا تامروءا سس ممم ن نكي ناو "لمرأ

 له ضريح هتسْفصّناكو 5 هنرحالاق رطىلءلارءالذا

 أدفناذاموقلا لعرأ لاقي وهلا ارهظ ىلا هن هريبغو أ اطب رش لءراذاهلمرأوه رب رس ل مر دقو

 |ىأ لقداولترتفمدلابهقدو تدركسلا نبا نعءالمز ةنسورطملا لدلق ىأل مرأ ماعو ,هداز

 ْ مزخأ نماهذر اذنك و مدلاب ىنواّمر"ىئَنا لاهو طا

 نيملاغلا رطق باتت ىأ عمدلا ”لغمر أو هياعل لاسال الغمرا "”ىببصلا "لعمرا (لءتر

 نابفزلا لاه اع ..جنبغل و

 "لغم م هينتم نءرطقلاو .ه ”لهفيول عصر ون لوغي
 ”لأمشوأ ءانكن هفلتا ٠ ”لعمرم قاؤللامظتك,

 اهيوؤ د "لغم ضم ةاو شد املا نإعو ئهاطءامؤذلا اما بدناو

 لاف

ٍ 
 ١ ا
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 | درع وبادشنأو همسدلاسىأءاوشاا"لعمراو
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 لك «(لفر)» ٠ (ماللاباي)
 | هنيه دترعشلالمطرتو انمفصن لطرلاولطرلاو وخرلا لجرلا حفلا لط رلا( لطر :

 ةفرط لاه  لاع رلاعدمباو لمع رلا كلذكو لدحللا ن يع ءرلا( لع 0 و

 ترعاءارسأريطلا لاعرك ٠ ةحوسم راع قاذا

 حابرلا ليعارأو لمع ليعرلا لوأ ىح رخ ىأ لعرتساوريسلا ف تعباشتىأ غلا ت ْ
 ءالطرةاشلاو ةمز هناك نسالاقلعم كري وةاشلان ذأ نم عطقيام لع رئاو:هلءرلاوااهلئاوأ |
 دزفلا لاه لعر عم اوءالعر ةقانو |

 لعرلا قئالا ل ثمل ه ازعالاةسفلا تيأر |
 لاعرالاو ءالعرنذالا لب وطا١ةا كلاي لاي و اهتلعر تحرخ ةصموعلاتاغرأو 5

 ىلا رعال ا نبا لاق لكلا نم لاوطلا ىا هو لاعرل!ةدحاواننأ هلعرلاو هدو نعطلا ةعرس |

 هلدهتامللاق.و ١ اريثكىأ هلع :رالابع تك رتد لاه هءامث ىأهلءرر حج نالف رم لاستي |
 ا رعاشلا لاق لاملارامخ لعرملاو لقدلا ىل: ارلاو لعرأتاننلا |

 ظ لعرملاناسملارانشسو ءاسث .٠ اندبسب انقسوانالتةباأبأ ظ
 | تابعر( لبعد )ل ملسنمتاتلبق اوك ذولعدد نوخ خرطلاوهلاسقيو لقي لولعرلاو ظ

 ظ بولو هلب , زيغ كو رب و # هل دج سه اوحلولالا ىرته )١( زجارلالوقهنمو هتعطق للا |
 ل.ءرلا نب ناس ذونأو قال أو راءط أى ىأ لس اعر ىف نالفءاج لاقدو قزم ىأ لدعس' |
 تلغر أ دقو ل غرأ عباد قمرمسأ | سرا هممت ضيا ن نم برسض مضلاب لغرلا ( لغد )|

 نعلبالا تاغرأو انعم ىازل!وءارلاب تعضر أ ىأ ة أملا تلغرأو هنتبنأ اذا صدزالا ظ

 وهو لزغأ ىأ ل غرلا نيب لغرأ مالغو عساو ىأ لرغأو لسغرأ شعو تلضىأ اعنا م |

 :هلغرلاو قيرطا | ىف تاختكم ىلا اوهج ول ني ةشيلل الاد ناكو هريق م ب -رب لاغر وأو فاقالا |

 رعاشلال اه هيرب [ىبشا لاول "رلةغ ىف ةعاضر ْ
 ' امدعلا سئ ؟اماذاالغر ٠ احتلال لا اهبفقمسد ' ْ

 لاش ديزوبأ كاف. مولاي هفصياهدلو نودا لري الا ىلا ”ىشعلاب رداس هنالوش أ

 ”ىدعسلاةزووب؟لاق هلك أوئلك منتغا اذالوغرمرنالف ا

 افرثشااذاراسهلماشإالو و هدراومتريغااذالوٌغرَّمر

 | نا

 ا هنتلئاغ نمافوش هراج مي )تصخأ ناو هسبلا هرشو ايسشرةحإل بدسجأأ اذا لوي | |

 - | رسكحلا,لفرو لفاروهفارتضتماهز بواهلاط أ اذا لفري هباسيث لفد 4( لفد )لأ
 ا "ىممالا د شنأو لفروهذهتسل ققرخالذ |

 | اهيسشم ف لفرتت فرت او هبات ف لسفر كاذك و » لذر ىلا ىفو شاوشو بكرلا ىف
 | ةععاو ىأ هلفر ةشدعمو قمحالا اضيألفرلاوءالفؤر لقا ميايثاىف ىشملا نس تل نافاعرخ ْ
 | ”ىدعملا لاه ريعبلا كلذكو بنذلا لوط ىأ لفر سرفو "فيه لاثم ل ذر بوو |
 لفرض ازيبطوب هانرق 7-0 هذ:أنةزهاتفرعف ١

 ١ لزب وأ اماعلزابلا ف لخأ .» لزايدلج لهاكتلاديأ
١ 
١ 

 (؟) زحارلال وق هنمو دلما عماواك اذا ب فسواعرو | ٍ



 بارظالانءهذجاونداب *» جتباسةلاحرلا قاح عطقمو
 ٍ لك ءتاكلا هرواعتدمن حجباسةلاحر ىلع لازأ الذا ةرتنع لاهو

 | نطاذعسبقلاىىمالوقامأو كدلاحر تم دقتسا لق ”رسشلاءهبحاص ىلا لجرلا لعاذاو |
 | ىافك 1قةختتةلاكي رحىلع « رباجتلاءرىفنيرئاماف .٠ .ةأسا
 | ءازحلا ةقان ىلع نالفءايلاياك اذهو َةق,ةلاىف ةلاحر”مث سدلو حبرهلا يدار اغا لاشمف
 | لس ماذكن بو ندب لاقي لحارملاةدحاوةل-رملاو راج ل جر ىسارباجو لعتلا هيثونعي
 لاخر عمبلاو لب-ركذلاونأضلا دالوأ نم ىئنالا الن ارسكب لخرلا ( لخر )لن اتل> صو أ
 [ىذلا لاخرلابحاص دي رب ه لخرتملا عدعدام ه(؟)تيمكلا لوقو ”مضلاءاضبأ لاخرو
 | لذرووفةلوذروةلاذرل ذر, مضااءنالف لذردقو سدسخلانودلا لذرلا ل 4 دال ري

 ظ وهفاشيأ هلذرو هريسغ هلذرأو بوةدعب نع ءالذرو لاذرأو لوذر موق نم مضلا:لاذرو

 | لهسى أ لسرربعي و لدرتسسم ىأ ل سرر عش ( لسد )هثيدتئشلك لادرو لوذمم
 : | كنه ىلع لاقي اكميفدنتا ىأ رسكلا كاسر يلءاذكواذكل عفامهلوقو "هلسر ةقانوريسلا

 ناسع«ىهو ىلمعي لوة.ءانرلاوةذثلادي رباهاسرواهت دف ىف ىطعأ نم الا ثي دا هنمو
 | ةيرانق لي زاهمىشو اهلسر ىف ىطعيو اهتد غلاف اهجارخإ اهكلام ىلع شي ناس>
 | عيطقلا كي رحتلا,لسرلاو موش اوم نمنبلا !مهاراصى أ موقلا لسر أد قونبلل اسضدأ ل سرلاو
 | زعارلا لاق تغلاو لبالا نم

 ْ لو'الا,تايئانلا فاخأى نا ٠ لرب صّوخ ئاذلا لوقأ
 : زجارلا لاقت لاسرالا عجلاو
 .؛ لالشااداذاهادوذئالو لاسر اباص وح اهيدناذاب |
 :ىهاو ل.سرو لسا سهو هف:ءإ-ا سه هلسارو اه.طقابعيطق ىأالاسرأ لمحل تءاج لاسقيو [
 ل سارتوون الزب ::ىهف اهةملطت ديرب هن أه نمت اسحأو ان هجوز تو ىتلا ىهو لسا ىم
 ظ قال تذوق سارملا شم 5 هذيش لدم دعب ةريمه شع رب رحلوقهنمو

 ْ لدرو لسر عجللاو لوسرو لس مو هفةفاسر ىفانالف تاسرأو هيأ مدي بلطي شدأ لوش 1
 ا لاهو ةلاسرلااضي أل وسرلاو ةكتالل ا لاق و حابرلا ثال_رملاوأ

 ْ . ”ىنؤغمكتاتن نع فأي . الوسرورعابأ غلبأالأ ش

 لوسر متلسرأالوريس ٠ مهدنعتحبامن ,وشاولابذكدتل ريثك لوةهئمو [
 أ |.يفىوت بال. هنوالوعفنالنيملاعلا بر لسر ليلو نيملاعلا بر لوسران ا ىلاعت لوقو |
 ةقانلالاسرملاو ريدق مهسلاسرملاو قيد_صوودعل ثم عجلاو داولاو ثنو اوركذملا |[
 لاسرربعيلا عاوقو هريغفأ لاضن ىف هل اري ىذلا لجرلا لمسدو لسا سملياورم لا لولا |

 | دأتا ىأهن٠ارقىف لسرتو سذأتساو طسجا ى أهمل !لسرتساو اطبسراص ىأرعشلا لسرتساو



1 
| 

 ا

 ا
 أ
1 
 ا

 أ ةريثكل +اؤر هل ك5 لحن لجرو هتلسرأو هلاكم نم هتنعطأ اذ ديد ثنلاب تلح واهل ار ||

 ١84 ' 9 لإ ١ « (ماللا بانإ «

 لججارأالا طسوزغاو دعتاولاهو ه ٍمهُواَْسو مهفيص هنّرهأ

 ةأرهال لاقيو .انع فرضنا أد عتمه. "الاولاهو مهئاتشو مهغصةسقفن مهمه لوقيأ|| ٠

 : لاو ةل-رأ]

 هلجرلا ةمزجاولاما « مهتاتقيمجاوقيه < 0 1

 ريغ ىلعاضيأ لورد لمجر لج رلازيغصتو ىأرلا هلحراسهتعهتنا شر ةشن ثئاعتناكلاقيو

 ْ نيب ل جد لاقب ل برالاو لجارل او لج رلاردصم مضلاب هلجرلاو ل_جارريغصت "اكسانبق

 لاه هلجرلاو لجرلا نيب لج رأ سرقو 'هلجرلادب.ج لتحارو ةملوجرلاو ةلوجرلاو:ءلرلا
 ديز زون ألاف اصيمغلالاثمءالءد رلااهتدلو لل. ضعءعبد«راهضعب معلا تداؤاذا ”ىومالا

 1 قيال ىذلا لذا نم لج رلاو هلثم<قاسكلا اد الجاز تيب ىأالجرربسكلاب تاجر لاق |

ثك هيو :سمىأءالدرت حو ىشماىلء" ىوق ىأ لمحر لحرو ا
 ىلا يعتمد ةراخلا ةري

 اكوا اطبسالو ةدوءلا ديد. نكيملاذا لجو ل برر عش تيكتسلا نبا لاق اهف :

 مواد رعشلاو ةبطخلا لاترا و. هل-ربهتذخأ اذال جرلا تلحتراو روت ا السجرت رهرعش | ْ

 لا لوي 1 | نمئنانعب حوا ارذ ةيامهلا نماوشد قُجعلا طلت اذا سرفلا ل راو كلذ لب قٌةْئم ةئيهتر نم

 هلالانر 5 1 ل (١١)هسالوقهنمو اهيوكتلدا را نسةلق دس ىانزل راو داذه

 ل | نماهين لزنى ريل فلج رتوألجار ىثماى أ لجرتو « اهمارض "يشيل 2سناخدك |

 رعاشلا لاف عفترا ىأراهنلا لج رتوىل دينأربغ | :
 4 ظ

 ْ لبانو بالك“ نم ىتشتنادع 5 ىعضأ |تاجرتامل هنحاهو

 شالو... موسي لبابارحراوشاال سبت رار كسرسو ( سل
 ! ةةسنو ر, || ناكرلالسدا قلن ايف ذتلاقرهلوقدنمو لسرأ ةثالثو لارا عيباو بتقلا رغصأ |
 9 تيار | )0( رعاشلا لوق هنموب لسا مفانطلا شي لارلاد ْ

 ٍِ 1 اذاالحريل-راريعتلا تلسرو لع هيفزخر ازا لع طرعو « اهلاحرو اهدورب هملعت رمشت

 ىّعالال اه لجزلا رهط عت ددم ا
 ٠. اهمو

 هز ْ اهلادي لوقئاذ ك يلع ىضغ « اهلاجأ ةودغةمعس تلحر 0

 نيزاالحرلا ةهآووأن دو ليلباهلرأتةاماذا <ىدبعلا بقثملالآقو

 لحرلا مسالاو ينعع لحرتو لتر او نالف لرو ها ذأ ىلع تريصاذا ضنا تلو لاقيو

 0 .رمنأ لاقيهدي رتئذلا ءجولا مضاانةل-رلاورعونأ هلل-ربنأ هلآس ىأ ل -رتساو

 ١ذاند الا تلحرأو اننادر تندلاق» اضراب مهلا لترا نيذلا

 هتيطعأ اذاهثاحرأ و «دار ىلع سو اعاذ ان الف تاحارو:ل- لا تقاطأف لاو ما عن تاع

 2 ةبوقةديدسش ىأ هل سم-ر ةقان و دسع لأن با ارعلبخ هلناحصاذا ب ,رعملاسةياك ||

 ”هلدارلاو مع طاانهل عر تاذلاسمم ا درع ىبأن ء لوحر لج كن كوريا ىلع

 ناك ارك ذبل نمبكرلا هل-ارلا لاقيو .لوحرلاكاذكو لخرتنإل بصق ةقانبلا ١
 ثوغااوبأ لاق رهظاادوسالا معان هو رولا ضر سال! ىل_يلخا ن نءل-رالاو ىئاأوأ

 ١ حام 4



 ا تاحرو اهعدضر يأ الج راسواج 1 ه2 ل صفا بج ر دقو لمصفلا تلح راآامتمل وقنا

 ييظعلا ساسنأ|نماستب أل جرال او كان كس الومرةامو خرفأ ناك امل حران حدف ْ

 بدو بحابص لثم لبر عمل اوسرافا!فالخلحارلاو ساه نمر دق ل جرح او لححرلا |

 ْ لا.عو ىلع و ناله لثم لامسرو ىلجر عسهباو ل جارلا اشي الس رلاو لاجرو ةفاحرو |

 |تالامبو لانج لةمتالاحرو لاجر عبار م1 فال لجرلاو .ىلانع ل ثم ىلاجرو |

 خه

 نس رخل دشنأ و زههلا كرت همفز زوو دعس وألا دسالا

 امايعتس | ىل ءاصرأ ةنحو اقف منفذ دالملا لاير

 تا ” خلا ىأضرالا تابرتو اورثكو اومن ىأ نولب ريعوقلا لبو لانثر صاولاثرٍبثذو

 أر لع قة نع مغلارك لل رواهناتك ىأةأرا!تلب رتو فن رخل لابقا دمع سنما ادعي
 * ضغاناو الرا ف با.كلا عاضأ ه( 1)رعاشلا لوق هنمو نمتتلا"ءل لاو ةلابرلا مءالاو

 لسرتلاةءارقلا فل بترتلا .( لئر)» "لكس ل ثم ةماضىأةلكصرذي راج :( لحجم )
 ىوتسد مناك اذااضدأ ل:ررغُثو لس ىأ كن رتل لئر مالكو بزي غي نسما اواجف

 دعو عاوهلا نم سنحالرلاو وصخ دن سد نعل
 ا دهعفىأ نالفلجر ىلع كا ذناكمهاوقو لجرالاةدحاو لحرلا .( لسحر
 | هلثمو نساولا وخلع جوهرة اخد ار 1 1 م را

 ا اماما و طنش ماعتلاةءاملبوراو ىرقيلا ةعاسمب مسهل اوعك مهم الك فري ردكم

 00 اهرقاوس نع ىمش ارياطتوايهو دع ىفرملا فس مهقلاوب لاق

 || ' انهلاذخ نعراط دارج لمر « اهلاضتنسمءازعملااع 36

 25 + بارقلا باو مدمر اطلا لجرو انلعلا ايساهديو ىلفا!اهتبس سوقلا لر ل.طلتا لاق
 0 ٠ تسمكلا لاه ”لدتيالو هعم ضرر ن أى < لمصةلار دقرال بال ار ارض نم ب درض

 1 : ا النار « انااىفككلم ىارغلا لس ررص

 "هجر نم قم أوه مسهاوقهنمو ليسسمىفالاتدنتالا_منالءاسةهلا ىعستو هلي ثهلجرلاو

 ٠ دينا لاقت ءاملا ليانسم ىحو لجرلا:دحاواضيأ ةلرلاو لبر نم لوشن ةتاصلاو
 ش لبرو صاير عسايم نم ىه ىدذلا ىلا ضرابلا

 ٍإ |اضدأهلجرأو هريغ هلدرأو الدءار قبى ار مس كبار رك رتر دس كبرت [لسرااز

 || |مهورل جب ةمهجب لاقي ت' اث يتماهعض نانا لام رتنأ لرلاو .هلهمأ نضع

 رعاشلالاه# لاجرأ
 اعاضراهتؤ فب نآةدارا ٠ ا ملعالح رانم الغ فاصو

 نوكينأالا» كبد ابي هيلحبر ىدححا ىف ىذا لفل نملجرالاو اهاسراعقلعتاشلا
 رعاشلا لاه هرييج مبضو هي

 حرقأ ل جرأ فرنهلا تواكتمك ٠ ةفباعم هير يل لسن ليسأ

 ا لامع لدم لاجرةرسنو ىلع لثم ىل-رةأ ماو ىلاغو لع لم ىلابرو لبر اشب أ لاقي و

 بيؤذوبأ لالا لجخارأو



 ١1 «(لبد)* *( ماللا بان«

 مال الذالذلاعفردقار وشم « نامفزلا لاه مقاقو مة لثم لذا ذ دحا ولا هلذاسأ نم ضرالا ىلبام
 | ىلا: هوقو ئعع هلكهذتساو هلاذو هذأو لدالذ|ارصقوهو صنهّلا لذإد كزكسو |[

 ىألبرلا "لذأو ضخ ىأ ل لاذتو تيلدواهديقانعتيوس ىاالماذتانهةوطق تالذوأ||
 هلاح ىل ىأ4لال ذأ ىلع هع دلاقد ههحو ىلع ىأدلال ذأ ىلءءاج مهاوقو ءالذأ هيا أراص

 ءاسنخلاورعوأدشنأو .اهرطوا ميراج ىلع ىأاهلالذأ ىلءةيراجهتءارومأد |
 اهلالذ او حمار داغم_ عل ا ىذا ادعب ن1 !ىرعخأ

 أ اذاد_بعوتأ لاق ليالاريس نمبرض ليمذلا «(لذ) ئث ىلءةدعي مآ تسافكأ
 لمذ لاقي ميسرلا لمذا وهف كلذ نع عفترا اذاف ديزتلاو هذال ءاق ىنعلا نعرعسسلا عفترا
 تاهزر( لهذ ال”ىرهمالا "هل لوام ون ريعب لم دءالو نعال لاه المد لمذنو لمي

 رسكلاب تاهذىرخ أ ةمنا هذفو اذك هنع ىادذأو هنع تاذغو ه ةء_تالهذ لهذأئثلان ف
 نب نابدشْنب لهذ امه دحأ ة-ع- رزءام_ةالكنالهذام هور كنم'ىح لدذو الوغذ

 1 لمللا نم لهذ دعب ءاج لاسةي ”ىئامعللا لاه هياكع نب ةءلعث نب ىل هد رخ ال او دياكعنب ةبلعم |

 بسام ميرلاليدو هلويذو صرملا لاذ ا دحاو ليذل ا ( ليذ ))ءدهدعب ىأ ل هذو

 ةةرط لوق همو ترتضتو ضرالا ىنعاهاي ذ تّو- ىأ لو ذتةأرااتلاذو ضرالا نإ ءاهنم |

 ددملضء«لاذأ اهبرىرث ٠ ساجةدماو تااذاكتااذف ْ
 لاذأ لا ةيةئا.هالاةلاذالاو هتلسرأ ىأاهءانقةًارملاتلاذأو ل.ذلا لب وطى آل يذءالسو |
 فلاقيوا يلع لحلاو لمعلا ا ماهتماوهو لمخلاةفاذا نعى هن ثي دعا فو همالغو هسرفأ

 بدلا ليوط ىأ ل ئاذ سرفو رت ىهو ناهتا ملالة مالا ىه هو ةلاذم نمل خ أ لشملا ْ

 ” ”تايرر ٠ لا بنالا لايذاولات ليوا «بت ذواريصقناكن اف بنالا لي وط لاي: سرذكاذكو "هلئاذىئالاو
 ةيعيئالو 4 )١( ةغبانشاا لاه ليذلا هليوطلا عدا !لئاذلاو بنذلا نوركذف

 0و وهو لئاذليةلاشيو مالا اامهلعدو ادن نانملس يذل" « لل: اذءاضق لك مياس جو
 ١ لياق مهتمرخاوأ ىأس انلا نءلايذ أ ءاج مها وقو ىزدتاو ناوهلا |

 تاذونالثرو لائر عهباوةلأر ىثنالاو ماعالاداو لأرلا «(كأ) را ل سن

 همسشلاطاذاتايناا لرخساو تريكن الئرلا تاأرتساو بكاوك ل اثر ثاو ة ظور ل ايلا

 نامزلادربا ذارحُسلا نم بورمض ليرلا . لبد )إ عرسألا ذا الثا سه نالفّرمو لأرلا قذعب

 بصي تيمكلا لاه لوبز عب اورطمريسغ نمريضخ أ قروب ثرطفت ف.سهلا اربدأواممملع 1

 ماما
 تح م تاع هس

 لورلافارطأ ولك امل « دوضخ ةفطالم ىلا نيوأ
 | نطام'هلو رلاو ناك الر هلا اذ_هفارطأ َن وارسكتصت :_ةطالم أ ىلا نيوأب لوقي

 00 تالبر عسملاو مدفأ كي ردهلا "يهكالا لاق كرد ونكس د ِذغُفلا

 تقر_ءاسرف
 ا ريغولا نمالا ف فضرلا سددت .٠ اهنمتاليرلا ف ءاملا شذ :

 لعق لسءفن و ساسثلا ىلع ريغي ىأ لب رمد نالفو ل لا عجاوز :ومهموهودسالالانئرلاو
 دهيمسيسيي يس 8
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 9 ( لمدا مهفامىلعمهوطاىأموقلا لهدا لاقي ةاناد-اك ل ماذملاو نفغلارقلا اضيأ

 | برع ا ىف ةلودلا لود اني ف فضو حورفل!لمامددخاو لّمدلاو لئانق ىأج رملا

 ةاودلاو لوداا عم اوتلودللا موياءاسنل تناك لاي ىرخالا ىل- عندنا ىدح ا لادتنأ

 عمملاو ا ا مهني ةلود* ىفلاراسص لاقي لاملا ف مضلاب
 جتفلايةلودلاو هنيعب هيلو ادي ىذلا لا مس !مضلاهةلودلا دسعوب ألاقو لوددٌتالود

 نءسوب تاس 7 اا ما ةهلودإاو ةةودلامهذعب لاهو لعشفا١

 العلا نيور_عوبأ لاه لاق فمكشم*ابنغالا نيب ةلو دنو كسر الك ىلا مت هتلالوق
 لاو كتامهاتكرع نب ىسنع لاو لا َِب ردا ىف فلاي ةلودلاو لامملاىف مضل! ةلودلا
 اودع ءهقاانلادأو امن امىردامهقاوذاناممأ مول لاه ءاوس بر او لالا

 يأ مايالا تلادو هبط ىرصناو نالف ىلع ناد أمهللا لاقي ٌةيلغلاةلادالاو ةلودإا نم

 مواوتو ةرمذهو ةٌرمهذه هنذ أى ىديالا هتلوادتو سانلا نيباسولو اديهقناو تراد

 ساصسملا دنع لاه لوادتدءب لوادتىأ كلاود
 سدالدربلا سدت كلاود « .هلثمدربلاب ىثدربقئاذا 3

 000[ بتليلادناو لس ىألو ديهةو لمجد ةوىلب ىألوديبوثلا لاددب زوأ

 0 ةسفيتح ىف لودلا تيكس !١ نبا لاق ناكملا ناكمنماولَوغ موقلا لادناو ْ

 نب ْنْسْن ليدل ام_هدح انالي دامهو قيقا ميلا ثني سهلا ديعيف ليداو ”يلودلا

 8 سدقلا ذسعنب ىصخأ نب ةمددو نيورغ نيلي دلارخ" الاو ىصخأ نب سدقلا دمع نب ىصخأ

 أمهيلابسنيو لبق نه مانرك ذدقوذناك ن م”ىموفةروكس ةزمهب لئدلا امو ناعلدأ

 ]| هلع قأىذإا تدنلا لبودللاو تارسكللاىلا اوتلاشاصتس !ةزمهلا فسم ىلؤداادوسالاوبأ
 ْ هيهاو دي أ هنالو ديءاج لا.ةب ةلوتلا ىف ةغلةةودلاو ليعفوهو ماع

 نال زوال ذلاذت ةقاناا تلأذف.فللا ىثملانالأذلا «(دان) (( لازلا لسا

 || ةفاؤذ يللا ىعسهنمو دسعوبأ لام #4» لأ ذتني ردصسأا ىلءأبثر ه # ديزو أد نأو

 ظ ىل_ عم بئذلا نالأ ذ تيك ل نبالاق ةلامجلامتل اذ شخ لاسقب ةسفرعم ىهو
 اريل تيدي ىلا ةافمطسلار وظهر حلاك ىث لددلا «(لبذ) ماللان لماذ

 0 ةأ حاف صدر رج لوقهنمو
 ْ ليذالو جاءررغنماكسماها « اهءوكبانو+ ”ىلوحلا سدعلا ىرت

 | مهاب لب ذكلذكو ىوذ ىأالوبذوالبذ لبذب لقبلا لب ذ ذو لايذلا عهجاو نا ءدفلاةلاءذلاو

 1 سدقا !ىسالوق هئمو وفض سرغلا لي ذو خا دليذأو

 لج ىلغهبح هه شاساذا هب همازتهاّن اك سشامج لبذل ىلع
 عجبا هرأثب ىأل- ذب بلط لاش, وا دعلاو دقحا لحألا ((لحذ ليدج عسا ليذيو
 ءالذأ موق نيمةلذملاو ةلذلاو”لذاا نيب لاذ لرو زعلا ةضةلذلا ( لاذ إلا لوحذ

 د هنمو لاذ باو د نم”لذلا ةشن ل ولذة باد لاشي د ةيوعسااةضوهو نالاريمكللاءلذلاو ةاذأو |
 || صيمقلا لذالذو هسأر مشي نال دن ولا ةلذملارعس#و لاسملاو لغالا بأ ”لذلا ضء:ءواوق



 ا ء(لعدإل# « ( ماللا بان «

 | بظرل اهم .ذ لع صوحللا نم و ..ةملا اذه ةلخو دلاو لوزمملا لوخدللاو فوم ةنغمىأ | 1

 ىشملا نم برعض'هلبددلا (( لب رد لا عسن عض ءوم مسا لوح دأاو بو ةعز نع فاك و د : تل

 ةاكردملا لرد ( دو ]اة سراتتلا سيرف لفعل لاق ركز لقرد )|

 ةلكردلا باصصأ ىلعّرم هناثد دا ىفو صقرلاو ءبرضو رغوب أ لاق مدقلا ةيءارسسكلاب |

 لوعدلا ( لبعد ةصضا نيد فَ ىراستلاو دوا ل_عتىهةدفرا بانا ردح لاف
 لخدا!ل_:ءداسفلا كب رت ا: لغدلا 4 لغد )/ةعا زخ نمرعاش مساو فراشلا ةقانلا |

 "ف1 اريثكلارصشلا اضيأ ل غدلاو هدسفيو هفلانكام هم لخدأ اذا ىهالا ىف لغد دق اة |

 لفغدلا «(لفغد]) د ىفأ نعىعاودللا لوادلاو الامتداضرالا تلئغدأ دو

 عساو ىأ لفغد شسعو ناش ىبدحسأ ةباسنلا"هلطندس نب لع دوهو لحر ماو لسفلادلوأ

 (؟) جاملادشنأو ةفارعالا نبا نع بس ىأ لغد ماعو ”ىعدالا نع

 نومرالو نوم اعسوادحاون وكن متع ىفدلا(لذد »ل ه ”ىلهًغدسانلا نامز ذاوأ

 لقدلا (لتد )ب هنوس ل ثينأتلا اهاعس نمو ةر كتاف هنون قابلا الالم نع

 لقدأدقو رمتأا أدر ل قدلاو لولا هلصأو ةنسملا مهس لقدلاو <لقدةدساولا باصفلا |

 ىأ لجرلا لكدتديز زوبأ( لكد )ل اوك امنمئدب صدخا اذانالف لقودلاشيو للا |
 انبظدئان» دلا/ "ىلع «٠ (؟) زحارالرقهينمو هس ناسنالاعاف”راوهو ىلا دتأأ

 ورعو أ دشنأو « لكدتلاةَز ارسمول موق «دشنأو ل ييعمالاو |

 نرملاورايللا فو دءننهغو ه "نيلماا اهتهلأو ىدعب تاكذت 2
 نيذلاموقلااضي أ ةلكدلاو قبقرلا نيطااكي رحكتأابةلكدلاو .انون ماللا نمل دبأذ لراا تعي
 ليلدلا (لاد الت نولل دب ىأ ن اطل. | ىلءنولكد مهلة معزع نءتاطلسلا نوبيخمال |

 ىلعأ مفلاو اهكولدو ةلالدو ةلال دهلدب قد رطلا ىت-ءهلددقو ”لادلا لملدلاو هبالدتسيامأ

 لكشلاو عغلا”لدلاو ليل دلا ىلياذلاو ه تالال دو ذ قرط ايرث سها ىفأ دنع ءوبادثنأو ْ
 مال و "لمأف لد لاقيو لالدلاو لالا ةنسح ىهو تللدتورسكلا ”ل دن رملا تلد دقو | ْ

 ىأنالغب لدي وهو هدم ىلء”لدي ىز املاك ب رحلا ىف هنارقأ ىل# "لد. نالفو ةادا

 ةة:ولاىفرامولاو ةنيكسلا نمامهو ىذهلا ن نم يتعابد رق”لداادميعوبأ لاقت هيثي

 هللا ىذرر مج ىلا نولس رب هللا دم« باص ناك ب داو كاقرخت للام هول
 ( لادإدلاو ايلدتم لرد ىأجوشلا لدادتو هينوهشتف هلدو هيددو هته« ىلا نورظمف هنعأ

 "ىلع ابلا تادعم أل اوقو دفانقلا يلم لدادلاو بارطضالا

 ا اطقلاعمالو نقب اسال 5 ال دلدنئءامزلاو متازيلس اءاجح

 ْ نيج ربا عا لاسفل عطس ءالؤد يلاالو ءالزهلالسانلاعسدولاادستيىأ

 : تيمكلا لاه تيلصأ م وهلا نيب تاس دو ضرالا تلمددقو |

 اهلامدنوكين أ جازداقياو ٠ ةنئفل ثتاهنمةراغعأر 1
 | كاملا ناثنالاعشالا. .هسنوكي لامدلا نأ اك رملا هذيه بيش نوكسي نأو جرب لوةي |

 0 ا ا نسف بلا

 ىف حام ءا/

 0 ب دوس بيغ هيد



 ة(لخدأل# ء(لاذلالسقإ# هاي

 || رعاشلا لاق ةيظعلا مف ةققرلاةلاجدلاولاجدلا ( لجد « هع.ددت يقرا بود قب |
 ا تريل وقت تامثلاك دادغرممالجدو باذكلا مجسملا لاجدلاو « قاف رلامظءأ نم ةلاحد |
 ||| يعبلا دس ئهاذافدسعو أ لاق نارطقلاءونهمألا لج دملاريعبلاو مالو فلا ريغب هلجد
 || لحدلا ىبمصالا لاقت ( لحد ]مدل كلذفرءاشملا ىلع هل« اذا ل.بدتلا ءالذف عوسأ
 ًْ ظ لاحدأو لاحدو لو>د عجملاو عسل مث قمض اهيفةيد والا لفاسأ ىو ضرالاق نوك.:ةؤه
 1 | لك ًااذاف لت اذى لوحدركبو لح دلا ىف تاخد ى أ لحد أهم تاح ددقو نالحدو

 ا 1 هنع هللا ىضرةربره ىنأ لوق هنمو !همئاوجف ترقحاذااهلحدأرثبلا تلح دوامجا ارحءاملا
 [ارسكاف لحدأو مثلا تدنلا ىف ىتمةلو. لالخ دأفأ دا ارمصم لجو ا لاسقف هلأس لحر
 ]|| لو>ادلاو لحدلاف ا [.هلا يناج قرص ىأ لح الا نمذوخ أ ءوهدسعوب أ لاق
 وهدي زوبأ لاك ورع فأن ع شميل اب 91 1لحدلاو بشل نمءابللا دئاصه بهنام

 الوخد لخد(( لخد ]لن املا قدسي ن يدم ىأ لح دل نيب ل- دل زواضب أ عاش
 [|| بصتتافّرللا فرح تفذ_> و تيبلا ىلا تلخ دديرت نأ هسبف ميععلاو تيملا تلد لاقي
 ١ تسلا مسا تاهحومف مهم افدو دو مه٠ نب رض ىلعةنكمالاّن ال هبلوعفملا باسعتنا

 | وف تاهل هذه'اعسأ نم كلذ ىر < ىرحامو تو قوذو لاممو نيو مادو فاح
 ْ | ةنكمالا نم هبشأ امو اذ آلا. ,ةو ندب دع طسوو ناو دعو لعسأو ىللءأو ءاروو مامأ

 : | هلئذلادو دحناامأَ كرغلامادقنوكي دق ك ملح نأ ىرئالأ دو د# ريغ هنال ف رظتوك

 || افرظن روكي الق دصسملا اورادلاو قوسلاو ىداولاو ل.ل اون ءزوةتراطقآ آو صضثو ء-ةلخ

 || كلذ ن ءءاجامو ىداولا تةالو لسملا تغالو زكسملاتءاصالو واذلا تدعقلوشتال كنال
 ]| لعل خّداو ل.لاتدعصو ىداولا تازنو تنبلا تاخدو خرا فرح فذ وهاماف
 | (؟) ترمكلا لاقت ميصقلاب سدلو ل دئارعشل !ىفءاجد_قو لخد ل ثم لعتفا

 ا لل ندأ ىع هلال دتلاقبو « لخدنت'ن كسلا تمج- ىف ىديالو

 || :ةااكناتنتفلا ىرتمهمالكر وأ قس "يو و حرللا ف الخ لخدلاو شن دشم
 أ ةوقو قمل غدو لشد هىفرصألا اذهلاسقي , رمال خد !كلذكو لخداانكيردنامو

 1 اذانالف ىن ف لخد و حرا ملال مكسالخد مكناعأ اوذضتالو اع

 ٠ طيفين طناورع وخدلا عض ودولوشدلا حفلا خذا و زيبا وسو ههعماويتنتا

 | نءلوعةملاو لاخدالا يملا مدد ذب لتدااو ٠ قدضل_خ دم تلخد وان سءال_خدم

 | هل ادو دسحلا ىلو ئذلا همذر لبن (زةنالا هيا ادو قدص ل خدم ءتلخ دألوق:ءلندأ
 | لجرلا لم دو هتلخدب لاع وهلا سلا لخدلا كان كسول أ .ظاناضيأ لدجرلا

 داش مدجلاو تزل انين لج ةفاراس نصور هرومأىف هل_خاذنبئذلا هللخدو

 رعاسشلالاهت رصشلا لوصأ ىف هنملخ دامالكلا نم لخ دلاو
 ضرما ىلا نظعلا نمد ربمتربعبلا ترسشي نأ دز ولا ىف لا دلاو.« يو لشد ىوحأريشاست
 ْ رعانشلال وق هنموهثم برش نكي لذا عام هنمب مشا نناشطم نب ريعب نيب لش ديو

 ةلوشدملخو لذ دوق ع ىأ لوخ دموهةنالفل دو « لاغد برمُشد فؤفدلا فوتو |

| 

1 
 ا
| 



 41 «(ليد)» ٠ __«(مالابا)»

 هت اذا لجرلا ىلع تامضتو لاق للا مس! بع ذرابملا قرا دف طبل تال

 ةيروصت لاَع' ام ىل مضت نلت لابي لب اختو هبشن دىأ ًااذك هنأ هللضتو ريللاهيفتموذتو ||

 تيمكلا لاق 1 اراسملا :هليانخلاو قة هتتقشو نيبتف هتنيمتو ىو هتف | ش

 لعثالا ىدنلا ىفاهلياخت * مناع أ مولمهالرقأ ١

 قدزرفلالاه هيمءاشت”برعلادنعقاَرَةكلاوهءارفلالاق رئابط ليخالاو | 1

 ال. لب اخالاريط نم تمقالق * كلردم نيا همنتغلب نطقاذا |

 هل_هححو ةركسنلا ىفالو ةفرعملا ىف هقرم هال نم مهنمو هب تيعماذا ةركش |اىف فرصن. وهو أ

 هنع هللا ىضر تيان نينا سح لوقب جيو لمضتتلا نم ةفصلصالا ىف ْ
 المخأ ك يلع اهيذ ىرب" طاق « ىتيثوررمالا ىلع يرذ |

 اهاوقو ةءامخال | ىلما طهر ىل.قءىئينم "سى خالاوثب 5

 اروك دماصعلا ىلع بدي ت- « انمالغلا: ازيام لواخالا نخ

 ”ليقعل اهي واعمل .خالا مس «لسسقلا تعجحامناف |

 ىهديزونأ لاق امالأدو الأ دلأد,ل أد د اور الأدا( لأدال ( لالا سف

 براق : ىشم نال أ دلال تا ىشم صف ”ىمعصال ارك ذو لقثملا ىثمو لتلنأب ةهش ةمسشم

 مولا عقو لاقي لل آدلا عجللاو ةهادلا لولو او لن. لة شه هن اكمش يول »را

 ترام نب عك لا سرع بانة يشةيود لآ دا!و مه سه أن نم طالتشا ىف ىألولودىف|

 قولا صربك ا لانإك, ام 00 ستقول س خاف
 مسالا اذهب ىعسملا

 ىلاوتل الاةثةساة م .ذلا ىف م_مهذم ىلعد :ذمهلاا وصف م#نأالا ”ىلؤدلا دو..لا 1
 ةزمهلااورلق يلو للا دوسالاو ًافافاسمرو "ىرغرف ىلا بسط !؟بسنلا ى* انعم نيت رسسكلا

 اولافاك ةضءاوا راهياقتنأ اهفيفنتف ةعشاسولبق تن اكحر صضفنا اذاةزمهاانالاواو

 نيج ءاةزهسولاباَتف <ىليدلادوسالاوت اوفى كلا لاقو نوءنؤ٠ىف:نوج نوح

 ني لاط همساو لاق عبو لبق ل اوقئاكءاسلال- تالادلا ترسكاتيلقنا اذاف ترمسكنا

 نب ى ع ىنربسخأ "ىمصالا لاق ةناكنب ركينب لد هدلا نب" ىدع نب هئافن نب ساح نيورع |

 5 ىنثلا تلب د( ليد زمهلازاخلا لحأ لرتق لئدااو داس !"ىناكيل اركب نم لودإ !لاق رعأ

 'ئذلا تابد هنم راو ةتهريغو غمصا !نم" هلتكل الشد ةهلبدلاو كءباصأب ةمقالا عمجتاكهتعج |

 عمجت مووت عطقداقن سور ٠ انئاكىفانالالاث-أتابدو .. .. دزه لاق |

 هتليد دقق هتملصأ' ئثلكسمو لوب دم ضرأو ءوه و نيجرمسلاب اه الضا ضرالا ليدو |
 الب لاقي ةرهادلا ليدلاو ملدنو تن ىأ لب دن اهخال لويدلا لوا دا تنعس هم مو هتلمدو | ْ

 رعاشلا لاق . الك ان'الكث لاسةءاك العبد
 الرب دالي دنضاوطا لوقو 5 "داخل برضو تاكل ناعط :

 اهضاكح ةهادلاء- مياص أ يأ ليدل مسهتلب د لاقي رييكدشلا ةرغهم ىف مو ةيهادلا هل دلاو |

 (يزولرتمم ب بقلي لاطخالا ناك ربكيالريغهلا اخ ال: ودااو دينصوبأ |

 تس و
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 *ه(لنش)» ه(ءاهنال مذ ليش

 ٠ رعاشلا لاه انضيأ ف .طلاو صخمشلاةلابمناو لاخلا( لدغ)
 بوذاكاااهتلاءشوأ ىلحرب «٠ تالأالال زاب تساو

 لاهو اناا هناظتق عاما اوريطلل بسنت دوس باسن املعذيدْخ لاسفل
 ركفالب ف طتسي لاش ىعارك «. ىنارغ.دعي اخ أ الوخأ 7

 )١( رعاشلالاه# باغتىئدل ضر لاسحلاو

 لابكاف ةناراافةحرمست هه لاب" هنمضتلاط نم
 اللاجرو كناسرغب ىأ كارو كال د ملغ باج أو ىلا هت هلوق هتمو ناسرفلا لسكلاو
 | باصصأ ةلاسطتا راهو _كرئلربلاو لاسغبلاو لمن او ىلا -ع3ةوق ءئمو لولا اضيأ لدملاو
 | ىلع عمي مالاوخ أ لافناو تال خ ىلع عمو دكا ىف نوكيىذلا لاذتاو لومحلا
 [|| لاسقيو لونكمو لكم لثم لومختو ل 2# كاذكو نالمهن اريثكى أ لمخ أل +رولاوخأ
 [|| لو لاف نمفليوخو لودخمو لذ لاق نمي ليم لاس! اريغضتو لوة«لثم لوذئاضرأ
 اااوذىأ هل. وذو لاخوذوءاليخو وهف لاتخ ا هنمل وقتريكلاءالمالا وءال او لاسلاو

 | لاتخمىلئاخوهف لج رلا لا دقو « لاسه>ا بام نمبوث لاس ناو «حاصتلا لاق ربك
 0| 2 لفتبهذافلاغلاتنكناو ٠ اناتدسانديستنكناف (؟) رعاشلا لاق
 | لام اوربا دو رتانأ اولاهاك لام ىأ ل ئاخأ لجر كلذكو ةعابو عامل ثم ةفاخ لئئايلنا عجبو
 ا زءابشلال اه ةنيثدلا ءاَقلت ل بج مءا

 ْ عزان ضرالانماهاوهاتنأو عفاودلا لوهلا لاما, كجاصأ

 || تلد هقورطما ىيرتتناكاذا تاياغو تاءخأو باسل !تااخأ دقو ميسغلا لاسدناو
 أرطمللامقالخ ىأ اهلا خو اتا. نسح أ ام لاقي رطمنل هلم ا مبا راذا اتا أو ةباصسلا
 أضرأ تدجوورط_.الت أ. متو توغت ىأءايمسأا تايذتو لق ملش ىأري_هلل لب نالفو
 ةمرهنب!لوقهنمو اهرهز حرخو ىدملا اهتين غلب اذا "هلي اضتمو همم

 رخ [لاهو «  لياضتملاامصلاكنع هب ول ىرمس
 امّونءاشلاىرتامىت-وهار * تابانت ىدتنااهيفرزأت

 أءيدلا تلشو بوقعي نءهتلخم هبفثيأ ارى الاخ هسف تاوذةوردمللا نءالاخه مف تلخأو

 نعي راسلاتنأفت رخو أ هتاف .وناو تاعأا-متأدن انافريخلاوادةرملا ىلع لخ دئتىقلا |!ماوخلاو تنل تاننموحو ل عمن ن ملئ اذد تلوالرامروعواو خرالخ
 ءاغلالا فرءاشلا لاه .ءاغاالاو لامعالا

 ! رولاو مؤالاثاخزءجارالافو . ىندعو مالا ناايزيجارالانأ
 ساسقااوهو فلاءلاشأ لوقت دسأونب و مدفالاوهو فلالارسكب لام اهل بة: م ىف لوقتو
 | برق تءضو اذا اضي أ ثامنأو ةقانال تلو ل.ذال ىهأ اذه لاقي هبتشا ىأئ ثلا لاخأو
 | تريش ىأ تل خام ىلع ىأ لوخحلا ىلع ىذنالفو هب رةيالف ىثذلا هم عزفملالا شاه داو

 | لاف مهولاو لءدنتلا نم دلعاف سس لام ىلعاذكهنأ هملا ليخو نيب ربغن هررغ ىلع ىعب
 . | تدعرا ذا ءايعسلا انما تايشو لاق هنلاةمهتلا تهجواذالجرلا ىلع تام لاقي ديزوبأ
 3 د ا ع د سمسم هرم جسما سس همس سم ص



 ليل ٠ (لوخإ» ةء (ماللا باب »

 | لاهو لالدلن امك سفن ىلعءاسكلا نال للناو .كلذا لز كف عضت ريالثل لمصفلا نولذكاوناك
 32 الخ "لا ابهلذق تنأو * ”لتقوذؤامخ ذاك تلأس

 | بوح اامىأ اذه ىلا كاخأ ام لاقي هي:لخ أ كل ذكضوهلاميهذورتفا لجرلا لو
 | هنطأان أو د_سءوب ا ءاكس لها تءاسأ اذا لذا تاأو هليلنا ىف امي :ر ىأ لالا تال>أ 1
 | ىأ شل ا ىلا لّتخاو هكرتىأ هزكرع ل حرا لخأو بطرأو لذفلا حلب لاقي اكلالخا نم
 | "لص قمىرديال كد نافلعلانمكدلع هنعهلتا ىضردوءسمنباكوق هثمو هنلاحجاتسا |
 لأ همظتلاى أ مهدي هلتخاو لزهىأ هعسج ”لّتخاو ..هدنعام ىلا ساننلا حاتحي تمىأديلا |
 تالذتو اّماع نكي لو صخا ذارطملا لاذتوذغن ىأئ ثلا للختو لكالاد_يلالذنابللختو |
 هيف ةغللالخلاو ءايسنلا ل .جالخ داو لازلخلاو .مهلالخو مهالخ نيب تاخداذا موق |

 الإ ةيسللا ليلختو لخلا ذا اليلختلاو هب لزلخلا تومددنجلا ةةارب « لاقو هةمروصقءوأ |

 : لاهت قنعلا ف قرعل لاو تاق لاه كا ذ لعفااذافءوضولا ىف عباصالاو|
 ساو رع لوق هنمو ةسفنطلا لناو بدهلا لهنا( لج ).« لد ادي د بالصيام
 رصشلا لها دءاصونأ لاه سفانطلا ىلعت اسلاس ىأ . « لونا ىلع تانك او ىلا ءابظ

 تيمكجتعلا لاو حرعلا لاه اوردشلا تدنن هل مر "هللا مال :لاقو فيثكلا عما 1

 عطقب ىو ادغبالامتاوق ىف نوكي علظوه دس عوب أ لاه« اهلاخ عابشلا جرم تيسناذا|
 لام نماهقورعددسع عط همي لوراوح ىلع ضطعتل  ىشعالادكنأو قرعلا
 لئاخللا لوح انأ هتلهس والو لمح له دقو هلةهابنال ىذملا طق |لماسلناو

 دقو هانادكذ ءئ أى شا اهلنا هلوخو مهيلعىعرب ىأ لهأ ىل_علوذم نالذ لاقي ءىشال طفاحلا
 لام "وو لاملئاخو لاملاخوه لاقي هباءمانقلا تنبأ اذاهلوخألاملاتلخ
 ملسو هدلع هللا لم ”ىبتلاناكثرد-لا قو دهعتلالوضتلاو هلع مانقلنسح ىأ
 اندهعتي أ نولاباثوذن لوقب *ىمدالاناكو ةماشلا ةفانخم ةظءول اءاناوذكي ظ
 تاخأئ أرينا نمإلاخنالف ف تاوذتو امتد _هعتاذا ضرالا حبب رلا تاونتاولاهتامع دو أ
 دبعلا ىلع عقد مساوهو ادساو ل وذا ن وكي دقو لاش دحاولا هعشح لج رلا لوو تء-ونو |

 كاقلاوهو لب وخلا نمذوخ أ موه ءريغلاقو ىعا ارلاوهو لئاخ عجب وهءارغلا لاه ةمالاوأ
 لوقتو ةلْؤح نالفنيبو ىدبو ةلؤلنا نيب لاغلاقي ات أةلاملناو حالاوخ لال او|
 لايضكسالا لثءاضيألاوذتسالاو ذَا ىأنلاخريس الاخ لوزتساو كلاي الا لطتسا|
 أ زيدكلاءاوللافناو «اولوذ لاملا اواو: ناكلانه «ريهز لوق ىو رةدسعو أ ناكر
 خانمشلا لاه دوربلا نم عونلا1لاو

 زعامدقلا نم ظورتم لاذ ىلع .ه امهردنوعبسولاخنمتادربو. 2

 ررشلارباطق لاقي و .نهلا نمتةلتبقنالوخو ٠ ةفرطا-مب بيش باك مقأ سعا مسا ةلوشو
 (2 )اضل اف برضا ارا اديدجلا نمرباط ىذلارربشلاوهواهّر فتم ىأ لوخأ لوبخأ

 ا الوخأ ل وش نيتلاديدنس طاقس هإ اسهتاب راض هقور هنعطقاسنا +
 | عفلا ىلعاش وادحاوال_هسنا.هاامدهوىماوقّرفتاذالوخألوخأ موقلا بهذو



 ( ااه مفاخللالصفلس « 0 00

 || ىارخالو ل نالفام ذاع و ألاف قاسلا بوغلا لاتاوأ اه
 ْ ١ اباونيرغاددتأو رشالوهسفريدخالا
 عن قلارجلاو”للئاو « هتيوءايداعب تاأساله |
 35 | "ىعدالا نع نعاذغ نءا”للناو رقفلاوةجاملا'ن]1ناو "ل دلناهاذئاو منيل يذلا ىو رر د

 ل ىأ هتلخ ددسامهللا ثيملل لاقي .اشيأ هل فال اوتةل نسرف هناك ص رشي مها لاسر
 ْ ثيوذ ولأ لاق ؛ةضم اك ارهلتاةةلللا و لت ىتلاةلثلا

 8 اهباه بورنثلا ىوكي”لخالوب «. ةظمخ تسل“ ىف !ءاكراَقْع أ -
 اردق |تزواج ىنلا "ل1 ناكالو د ءبلر دن ىتلا ةايلناكت ساو ىلا ملل ام نول ىهل زب ةءءأ
 .[| اهتهك اف ضحل او لبال ازين لن لاقي تدنلا نمالحام مضلاب لا اوالخريصت تداك تح

 [ل| ةريثك هلنغ ضرأو لاك بو ةدب نع ةيلخ ىلباو لْخْريسعن تاقاببلا تدسناذاو اهلل لاقيف |
 3 د كلوقر دسم لءالا ىف هنالث وم لاو زك ذملاهمشك ةوذسي ل يلها”رل تاو ض»+- ١مم سل ل هلا
 000021 -- 1 لاهو ةاوافتاو "لدا ني لات

 ا ١ لقي كلاش تأب ده .!رباج تاج اغلبأ الأ
 .: تناك نئاطب ىهو ف ويسألاشةدحاو ريكس اب "لن او لالق وءلق ل م لالخ ىلع عوبدقو

 سوقلا ىتتسرووظ سدلتر و.ساضيأ ىه وهريغو بهذلا, ةشوةنمفومسا!نافجأ اهب ىذغت

 1 ْ نيكنشلا نيب ةجرفلا كر عتاب لااناو قيدصلاو ذولا للناو نانسال نيب قيياماضيأهللناو

 آ ْ هلال نم جرت قدولا ىرتف ىلاعتهلوق اعمجب امس مئرقو لاججو لمد لم لالذلا علب او
 ||| دوعلا لالقلاو صالاق داسفاضي للطاو رطملاابنمحيرذ باحصسلا ىف حرذ ىهو هللخو
 . [|| لالطاو عبابت ل الف ااذآث يدا ىفو "هلخالا عجب اواضيأ بوثلا هي لذيامو هب لاختي ىذلا
 1| «ىلافالولالفلاىلتءتسلو « )١( سيقلاك ىمالوق هنمو ةقداصملاوةلاغااضيأ
 . [| ريهز لاق لادا لل اريل |لءلخ او”هل لش ىتالاو ىيدصلا لرلخلاو ملبلا يفلا,لالفناو

 : .مرحالو ىلامبئاغال لوةد* دب .ةيغسم موب لل هانأ ناو
 [|| نيب نم هجرذعام ىأ هللخيو هلاخو هتلالخ لك أب نالف لاقي لاخلا نم عقيام مذلاب فالحل
 (؟)لاقو ةدوملاوةقادسلاةلالاناوةلالدناوةلاللناو لثموحو لاخعاذا هنانسأ

 ١ . تدع ع ىناك هتلال_ش « تددصأ نم لصاوت فنكو

 لاق بوقرعد.ءاومهبفلبقىذلا بوقرعةكوه لاقيو لظلا ةينكسص بح مولأو |
 قنالذمءهرداون ىف ”ىفاعلا اركذو فخو *لقىأالوا_دوالخ لك ه1 <لخ”فاسكلا

 سو لافزو « معتارسف لاخوابالكغ اب «رعاشلا لوق هنمو صخ ىأ ل اخو ”لخو هئاغد
 لأسأوف ؤط اسمة مهت رع ٠ ارشعمت دءواحو-رحت رشف

 لدلخ أو للاصري_فعي رع 0 للامن دس هس قعأ كلام ىب

 سلا سها لاق صملا ىلغر ديالو عضترن الثا هدف اذ الخ أل يصفل |ناسل تالخ و

 1 رجلا نانسالازهط ل شاك هب. :.هتاربع هبل اركسحخ ٠ ظ
 ٠ || مها ءلص أ لابتيو لؤلخم لب صقب هان ا هدسم نا ثيدلا فو لوزومىأ لولذخل يسمو
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 1 : لد هتالوءامشافىرت ٠ ةةوخمبك ارك 2
 |لدحلا كاذكر لفملا ىون لاقي و سناملا لقملا ل ثمنا «لخ) ةلوطسم ىوربوأ

 ْ تيمكلاا لاف كب ؛ رصتلاب|
 ١ لشالاهحومىفاهدؤرأث أك 5 اهقير ندخل تارش *ل حرس 9

 أ مهضعب لاو ل-ثخو ل شخ ل_.خالحلاو ةروسالا سؤرلاقيو "نشخو "لشخ ةدحاولا |
 | لصملا 0 ىذاملال.اشفاناورعوب ألاف ل شك دقو ئث لكن م« ىدرلا ل شملنا
 | نالفز رح لاقي ىرلاىفاونها رتئأم وَما ل صاختو هءاءرط اك ىذلارطٍللا لاضنلا ىف |

 | لاب م-ماضنالاصخو الخ موقلا تاصخو ب كبغاذاءإ_صخ باص وصخ |

 الجرحدعأ

 اهلاصخ ءالولاريشعلتزرحأو ه لضانملك تاريخنا ىلاتقبس |
 هي مملاو ةيلدالا ارصشلا ففارطأ ل صخشاو رعش نم ةغيفا ملا" قف سلتاو علنا لضلتاوأ
 لضقملا ىف ةغاعطاقلا فيلا لصففاو نيدضعلار نيذ_ةفلا مساس لعل

 تادناال_ظلئاو بطركأ لضخ ْئثو هتلباذا لضخغو نْئذلا تاضخأ 2 لذخالا
 ةرصشلا تااضخاو "لم اىألض وضخ اوالالذخ !'ىثلا لذ خاو ةضو رلاةلضفلاو معاذلا
 <ىريبدلا ساد مم لوقو اهقارو أو اهءاصغ [ترثك اذاآل التضخا

 ايراصلارومالات .قالزرشالو ٠ "هلذخ موب مويلاّناتاقاذا 0
 لطخ :هلثو ةشرتسم ىألطللا ةئيةالطخ نأ 00 مخ ١) سشيعلاةراضزو بصقلا ىعب |

 برطضم أل امخ رو لامخالا ى م“ هئمو بالكل كلذكو ناد“ الا ةمرخ ىلا ملا ىعو [

 هالك ىف لط> دقو برطضاأ دسافلا قطنملا لطجلاو ءاطعالا ءذ عيرس ى 1 لطخدا م رو |
 نردقااو ليوطلاركذلا وامل ناو رولا لطسخلاو سه أىأل اخ ًاوالطخرسكلا |
 : ةّمرلاوذ لاف قبلان اعطق ىهر ليطانالا ةدحاو ةلوطتلناوليوطلا |

 لدغ نيعلا ن نملاجآ ليط انت 9 اهب تاد.ةساود اءال اةمم تعد ْ

 ليطانللا كاذكو و عسطقنت التل ءايمادا دعالا وانهنكز يتلا ا-ءازانمئعي اهي تدي ةسلا |
 : ةانم ديز نب كلامءاخ أ سطام ةانمدي زن دعسلاه لبالا نم

 ارمضنا سود ىل ط ان ىل مو ارذع نماهدرو موه <لظت !

 مالا اّنالةذاضالا نيكن م نونلا تطق-أاسءاو هل ىم كسصال صرة لعسملا لم )ل
 ىلا ىرتالأ لاب 5 اللصأو كلانأالمهلوةك مضوملا اذهلثم اهب ة_ةعيالة مدقملاك |

 رعاسشلا لوقأ
 ىو الإ القالم »' ىلأ دال ىذلاتوللانأ

 نودماللاد:عءالا اذه لث .ىف نونا !فذخت الو كب دعال "هلزمع :هلالثا ىد عال ك اوك :

 لعبملا هّمسلا ىأ لعضفهتلمدش لوقتو ةفاضالا نءعقأئالا منال ض فلنا فورحرا ْ
 اكل ةيح لا ةيشنؤي ورك ذي لمرلا ف قيرط لاخاو فورعم للا .( لاخ ]) .هسيلف
 0 رزعاشلا لون هنو ملا "لتفلا فردفلا لجلال ناو ةهرص ىفأ لاقيإ

 9 سم جرح رو حم ل يح سم
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 هلي أو الخ لشد قوم اصتسالا نم شهدا اوريمع ا ليلا (لخ) كير اءتلشملا |

 0 ا 0 00 :

 | ةفك الا لثموهو هماءوزغب اسرخوأ اعراب و اواسمنابل أي عذ ذانل ةقانهترعأ اذا لاملا هتلمخأو |
 | ىأكناشو هلتخ 02 * اواض لالا اول. .مسناكلانهد(١ ) ريهز لوق هنمو

 : كاذكسر ةناغلاوةّرمسلانيبام نطبلا هلذخ (لن>) عداضلالئاضلاو هعدش

 ٌنترظنو ٌنرشأ ىأ ”نالس> ”نتهشاذاثندلاىفو ىغلا لاما« وبا ذأ لوتللاو هريغ

 | ىأثيدح فو فاللابشعلا ريثكلا ناكملا لوخلا و ءامحئأ ةلوتشديو لوخ لج قا
 أ هفهقاب أ د جوف بثعمنغم لش داو ىلع ف أف قل أ تاضالجر نأ هنء هلل |ىضرةريره

 | كاذكو نيعارذلاو نيقاسلاةئئتمملا هولا دفناو لدا ةئدءال دخ ةأ سها «(لدخ
 هحارلا لاك ةدئاز ميا ورسكسلاب ملدا

 مهتس نكلو ءالزبالو « مدخن كلوءاو ركب تسل ا

 | 3ليغو وع كراذاانالذ_ةهذخ (دذخ) مك ىأ ل دخاهاط# لاقي و

 اسرف فصب رعاشلا لاه 0 نع ىلتلافلذئاذا ”ىمدالا

 مذخنافقارعلاهنءتاذخ ه قتلا فك ,ولذااكو وذ ٍْ
 ال بولةموهلاةيو هاي لعامل اذان زلا كاذخ لاشيو فار ءلأ هتفابىأ

 ىتعالا لاه اًنفعض ف! ءالح رت ذاذقو نمت لدا وةكورتملا ىحأ

 ايدك لم م-هلسىأ اليد هءادكأ هنعلذخو ٠ حدكربغن مل-را لوذ_-و

 [لذخ لازرال لذاخ ىأةزم_ه لا ةلذ_خلجرو اضعبمهضعب لذ .خىأ اولذاذتو

 ! | درعة لح اولا ورشم لدرللا (ددخ) ءامجلاةأَر ا دكا رخل( لمدخ ]

 /ةأرملارمسكلالمرخلاا 6 هز اعمجب لاذلاو لادلاباراغص هتعطق ىأ ملا ١ تادرسو أ
 هيزتخ لاقي عاطة قالة لارتخالاو عطقنا يأ ئشلا لز ظنا( لزخ لعذملالثمءاقحلا|
 ىرزيللاو ىرز وذا لثم كاكفن اهبف ةيثم زيا او فز رالاو  هعزتخا لةمموقلانع

 ةقانوو» لع راجت دمدزأ َىد »هدف انف صد لاوو حرع ىأهّتشم قلعزخ 0 لعرخ ا

 !فيعضتلا تاو ذريغ نمءافااحوّدفم لالعن مالكملا ف سداوءارغلا لاف ملط ىألاع خاب !

 أ سانلاهفلانو راقهت باعت دازو علظااهيشاك أذا اعز رخام ةقانلاقي دحاوف رجالا |

 ميك هبفلالعنة فءاضلاىفاتأف رابغلاوهو لاط_-لالاموب أ دازو رةيقوهاولاهو |

 (تكيضأ م ”هلسعزملناو لّدطانالا لسعزملاا "يرد لاك( لبع نخل لاشلقلا ولازرلاوخ
 أ اهجن* الل اوء احلا, لوذرملا لو سلا لج كتالسعرخ ضعب تاه لاقي موقلاهبأإ

 ! لافو .ءافعضىألاسخو ل_ثلاجرو لوذ م ىأدي دشنلانل 2 لجرو
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 لنفي *(ليخ)# ٠ ١ (ماللا بانا«

 لاحأو بدو ىأ لاح لدم هسرف نتهىف لاحأو هن ملكتو لاحم اب أ لحرلا لاحأو بتعب نغأ
 رعاشلا لاه ٠ لمقأ أ هن رضيطوساابهءلع لاحأو لت ملف هلبا تااحا ذا لبزلا |

 مدلا ىلعلاحأ امون هيحاضامد «.. ىأزاملءوسلابئذكتنكو ٠
 ءاقشلا هيلعر تشاو ب صان ا رتىأو دعي لاحأو ةضور بن لثملا فو هءلعلبةأىأ

 ماعطلا نا نكسحو لوح اهملع قأ تلو ورادلا تلاحأو لاح ىأ لولا هملع لاحأو

 ا :

ِ 

 فرضا ني 5 لولا ف لاقو. ه لحما للطلا ىلع ملأ« تيمكسلا لاق قصوهتنعا
 يرن س0 مرآ 1 لوحملا لاطلاو تنام 9: لزنملا فرعلابكاكبأأ اج كافه

 تلال وم. . ارثبالاينمبستالا قوخر ذهل نم 1 لوم "ب دو) فرانلا تارضاقلا نم ْش * تش (1) رخالاعو
 ةانيإ 58 0 نعالوح هي ماع أى أل وح أو ناكمل ابل جرا لاحأو ةلاوحلا مسالاو هيدي «بلعلاج و
 ١ ىر | تيمكلا لاق ليوحلا مسالاو هتدرا أى شلا تاواحو « لاوصسلا ىلع لاصسلا نواحي م“ ةكومد قديس (؟) ديسالوقهنمو اهياقوهيص ىأولدلانمءاملالاحاو ”ىناسكلإ

 : ليوملا ةسكى هوى ه2 :« .ىشناولالاو نيعساتاذو
 ' [أ ءابرللا فضي ةّمرلاو ذ لاق ىتءتيالو ىدعتي هسفنءاضنأ لوحو لوصف هلّوحو ةرلا ىنعي

 00 سماتي ضل |نرقىفو افمن- « هتيارتىشعلالافاالوحاذا *
 لالا ىوربو فرظاا ىلسء”ىدعلا تدهفو للءاذاا هنأ ىلع لافلا تعفراذا اذه لو نعد
 زممبءرملا لاقي "هللا ةلاحماو هيلوةف-لظااو لع افااوه”ىشعلا نوكينأ ىلع ”ىشعلا
 لا ىأةزمه لائم ةلو> ىلجرو ةل ا الّت[توم الاقي دبال ىأ ةلاحم ال مهلوقو تلاحم ال
 ريصبىأواول اديد شنب لوح جرو أ وأ, امو” .-رثك أى أك :ملوحأأوهلاقيءا فلا لاه

 لحروةة لاو نمنيدلاب هملع لاتساو هل .طسا نم لاتحياو بلق ىلوحوهورومالالب وتب

 هاك حانأاهتلو أو ماللا ديد _ثنياضي أت لوحأو هتمعءتاوح دقو لوذا نيب لوحأ ٠
 الاعراص ىأ هلاحأ 1 مالكل !لادكساو لَن لهترظن ىأ صخشلا تاهتساو ”قاسكلا
 نعتااكا املي وسعت دل ىتلا ىم ده اجت ثي دج ىف ىتللا هل صتسملا نم رالاوأ

 ”رلحاو ةريثكساا ىزعملا خشلاب هللا (لبح) سوقلا كلَذكو حومااىلاءاوتسالا|
 ةَسغل وقالو لمحاللاقي لوما لدملا كل ذكوو اولا نموهول ايثحالا نم مسالا رسسكلاب 0
 ةغليل امو "ل.حرثكصأ ىأ ك-:ءلو- أوك نم لمحو ه لاق.ءارقلا لاه ' لوحف |
 |ءامدنالق ىبفانالاقي لوب عمباوداسفلا نيكسنتلا,لبلتآ (لبخا) (.ررضإلا ظ ”  دحاو عب لاخمالو لاش !الوتلاحتالو:ل.> هلآم لاقيديزوت ألاف ام

 ْ ةزلح نب ثرخا لاه رهدأل مهما

 ١ اذ_ءمىفأ لدغ تحب راك عابةئئضف 27 ا



 مل ىأهنوللاحو باقئاالو وحد هعلا نع لاحو لام لب اىهو لذتلا كلذكو لمت لذ لدتا ||

 ١ سلس لالام   2#وحول[(ظ 

 | ليالاهفءاندالب مضاانلوجلاامأو لاجالا مضلابةلودملاو هيلوعفم ىععناكاذاءاسهلا

 03 ريزج لوقف لامحال اوديز لأ نع نكي مو أ ءاسناسبية ناك جداوهل اهملع ىلا
 ىذا لءهلاو ثرطاوورمعو ةياعثمهعولرب نم موق لاجالاةةشاموقي نم مأ

 00- ءائغلا نمل مسلاهلوغام ليجلاو مالسالا ىفداوب لو اريغص هدلب نم لمح

0-5 

 نعلا ىلا مول ون ىف ةعاضق بتاعي تمكلا لاق <ىداالءداو

 4 ليجلاةلزغسءارضالو « رقفريغ نم ملْزنمالع
 |لوأرفاح ىذلكوةنسلا لوط اواضيأةوقلاولحلا لوحلا ( لوح » عضوم لموحو
 | لاسورادلا تلاوٌرمى أ لوطا هءلعلاحو تاملوح عسجلاوةيلو-ىتالاو ”ىلو- ةنس
 .[|| ثزغ ىلا اهلاح نعت بلقناىأ عمت لاصساو سوقلا تااحو لوح هيلع قى أ مالغلا
 ا بِ قذونأ لاق حاجوعاابباه ف لصحواييلع

 0|  .اهراهظواه-عابعأفاناالث « .تاطعو تلطسوقلالوك ثلاحو

 | غارق نيتس ثالئرتولا اهنع عزنو توذ:ذ<لطلاامماصأ ىتلا سوقلاكةأ رملا هذه تريغت لوي

 0 05 ءرضاذا الاد ةقانلا تاو بكرو بئواذاالوؤح هسرفنتمفلاحو حوعاواهسك

 .[/ لاعو لّو ت ىأ رخ[ناكم ىلا لاحوز جىأ كنددو ندب شل لاحورسسن لأن ءدوساو رمغت

 "| ةسلوسو هلاوحو هلوحاودعق لاقي و .هلاخ نعل وكم لك كلذكو كرك ىأ صحا
 |١ لوطاو واولا هلسأومنازابىأهلانجوةلامح دعقو ماللاريسكيهيلاوح لقتالو هنلاوحو
 ٍ 00 5 )١( رعاشلالاف لاا ذلاب

 عتممٌن هلك ق>شدعلا نم « ةولد نفداصو لوح ىلعنءتل
 | هانرمسف دقو لاوو لوح لئاح لاقي قونلا نمل ئاح عجاضإ أ لواون ,وناان عدم ىوربو

 || تكسلانبالاق ىعاودلا نمةمهادئأ لوما نمةلوحوهاضي أ لاقيو طوع طئاغف
 / دب زوأل اهو رضخورمت طوطخامفو سارغأ اهيفداولا عمي ردت ىتااةدلحلاءالوخلا

 || قس لئل1لا لاق ءالولا ىرخ أ ةغلامفو داو اذا داولا سر ىلع حر ىذلاءاملاءالوملا
 ًانانالالاسةدحاوةلاطاو .ءارشوءابنعو :الودالادو دمر كحل .ءالعق مالكلا
 ظ لاح نمتذ_خألاف مالا هملغلي ربجّناثيدحلا فو دوسالانيطلا لاملاوهلاوحأو
 ىشو ىثماذا "ىلا اهملءحردي ىتاةجاردلالاحلاو  نوعرف ىعيذفتوشخر حلا

 5 ناس نورلا دنع لاه . ةريغبصلا"لعلاك
 2 نار طاح دانت ! ل زبادي للزب <07: .٠

 ْ ديالا ع ضوم هرهظ طسو سرفلانتملاحو هرهظ ىلع ل_>رلاابهام ىتلاةراكلا لااو

 الأ بس .ر كسا ناف ثدنأتو رك نمسا هيلع عقر وتناذا هال ةقاثلادإو نمىنالا لئايلاو

 (لودكااو لئاحمأ تءزرأاه ٌكاذ]_هذأالو ةذ_دحالئاحةقانلا تهت لاق. لئاحىئالاو

 ْ اسمءنوغالابيف نيدلاش ىلا ءتهلوق همز لؤاللا منالاو عضو م ىلا عظوم نم لقننلا
 هللا نملادحاىأاضنأ لوو هرهظ ىلع ةراكلا ل اذا لحرلا لو اضنأ لاقو الوحأ

 نايس لم ا | يد نسحب
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 1. ل
 ا الع تاج ىلاعت هلوق نمو ال_جةرحشلا وذأ رملاتاحوارزو ىأ الس ةمايقلام 90 هل

 ارمكحاالجلاو ةرصش نأ ار ىل_ءوأ نطب ىف نأك ام لها تمكسسلا نب لاق اةمفخ |[

 أ لاه للماح لاق نذ ىل-مح تناك اذا"هلماحو ل_ءاحةأ سعالانةد سأرو ارهظ ىكدعناكام ْ
 | "ىنايدشلل دشنأو "هل_هاس ىهف تلج ىلع هانت ءاح لاق نمو ثانالالالا نوكمال تعن اذ ده

 ا ناس نب ور-ع

 اما قرفلل قلنا ا ءاسهلانالريغال دل ءاح ىهفاوسأر ىل_عوأاهريظ ىلعأم ش تلجاذاف

 لوة:برعلان الز ةصري_غاذ#ه نولؤةي ممنافةرصبلا له أ امأو ةفوكلا لهأ لوقاذ ه
 ةناكوةييدصمةأ صااولاقو .كلارتشالا عم سذاعةأ او سذاع لبرو ميأةأ ساو أ لجر

 الذ هان أو ضئاحو قلاطو لءاح مهل وق ىلا ةءن أب اوصلاو اولاه كارت ال اربغعمةيركت

 ناك تانالاا مب ىفصو ةرك ذم فاصو أ ىها.ءاف تدنأتللا بف ةمالعال ىتااتافصلا نغ
 رحشلا لحن أدي رد نبارك ذو ناركذلا اهب فصو ةدؤ ءفاصوأ ةأججلا وةنوارلاو ةعرلا

 نآرقلا "هلو شرعلا هلو مه لاقي لماذا عجب كي رعتلاب ”هلهلاو ريسكسلاو حفلا ناّتغل هب
 ىلء لجو مهن تشر اذا نالف ىب نع تلح لاقيديزوبأ لاق هاج برحلا فهبلع لجو
 تاقحا وهلالدا تاجو تافكسص ىأ تغلايةلاج هب تاج و هيفاهد هج ىأريسلا ىف هسفن

 رعاشلالاف ىنه
 مول_ظلقتااهس ًارهسعل هب بج الذ تاكو لم ألف تادأ

 رعاشلال اه خوربلالوألملاو نالها عيجباو قربلا لاو

 لوسالا لجلاءاخ م“ « اهنولالج ضسلا لصسلاك

 ل# ىهفةقانلا تاوسأو لها ىلعهتنعأ ىأ هتلمسأو  لجلاءون ىف أ شن باصسلاءاصضلاو
 ىأةلاسرا هتلحو نام نأ هتلأ سى أه #تلمدتساو ةأرملااذكو لبحر بغ نماسغنبللزناذا ْ
 ىأ هلع لماحتو اولدترا ىأ ىنءءاوا_ةحاو اواو اهله ىأ ةلاهلا لمدتو اسهل هتفاك
 ارد_هءواعضومنوكيدق لمادملاو قدم ىلعءىشلاتفاكت اذا ىدف: ىلع تاماخحتو لام
 ىلءام لاقبو لماحت ىأ ل ماهم نالفىفام ردصملا فلو ةةوانام اكتما ذه ناكملا ف لوقت

 ةقالع لح رملا لاثم لل او حالا لماذ اواضرأ لهماو دّوعم ىأ سا< لام ل نالف

 هسشتلا ىلعوهو كلذ رشل اقرعةقرلاو ذ ىعمدقو دلةلاهدلقي ىذلاريسلاودو ف سلا |||

 ةيدلا نم موقلا نع دلمتام متفلابتللا لاو .ه لم نتمنعدعملا باكن نرثي « لاسقف
 اةركذ.لاقو "ىدسالا ةكلطاس رف مسار. دكا ا«ةلاجلاو ةضارغلاوأ |

 لازتةاهكلال_.ةةدواعم «» اهناةلاملاردصمولتي وع ْ

 لئاجس ”ىوعدالالاقو ليلذنا لوقاذه لئاسجلا عيلباو للا لثمف.سلا ةقالعاضيأ ةلاس+لاو |
 ْ كلذكو لم ىتلالبالا تفلاةلوجلاو لما هد حاوامناو اوظذا نماهادح اوال فيسلا |

 /4>دتلوعفو نكت لدأ لاجل اهملع تناك ءاوسهريغوأر امج ن مى هاع لقحا ام لك

١ 

 م 2232 ص تتح

 لصالا ىلعوها. افا مب فأن اف ثدنأ:لا ةمالع نءهمف ىنغتسا دةفركص ذا نوكمالام



 الج ٠ ايمن 000

 أ تاذكو م مضلا ليقف مورباكرسسكملا اهشب ن را را كباليهضعو لاق اذكه دشتي
 لاراوردقا نات فسوو لاق ترث ىأ هتلحأوةثوة دون «فعشاا مها

 [ناكنمىأةبر ةلاوةح ا ذةلاو م ًافلاوقر ةثااوولدلاو ىسراوردةلاىهذ ثالعلا ليقاذاف

 |[ ضءد مه:مريعتسيل سانلاروا ع نأ نمهدبالفالاو ءاسش ثدح "ل تاودالا هذه ه دنع

 ْ دشنأو ءاالاهذه
 ْ ْ تالملا باءصأب ”رسض» اك . مرضت نوووان نا دعبال

 | نادعيالىورو داصوهو لوعفلا فذسف.تالعلا باصصاباد أن ويوانأ أَنا دعب ال ىأ
 | تالحأ لاسة» الالس هل هتلعج ىأ ئذلاهلتالحأو لدعينأ حب الى أ هلعاف ”مسيرلام ىلعأ

 طعنا قأثس د نموأ لم ا ىلا ح رخاك ألح أو لح ف ةسغل مرح !"ىل-أو اهجوزلةأرملا |
 ًاانلخ دى انللج وما ةمذالا نموذَمذ هن مىأ»م رخو "لحم نمنانقلابكو «رهز لوق هذمو

 | اهعرضىف نيل |لزناذاةاشلا تلحأو مر اروهىفانلخ دىأ انمرح و ل- طارووشفا
 أ نيبلخادلا قبلا ىف لاماو * باعللاو ةقورطا اميل ه ”ىنقثلا لاه حبات معن م
 | ىندانالث ةقلطملاحت زي ىدا اوه حاكذل ىف للملاو مرغي ل قس ن اوذخأ ق.سنا نينهارتملا
 1 لوطا سانانثكأ اذا للحم ناكمو ةيوقعلابجوتسا أ سفن لح أو لوالا حوزلل لحت ا
 | ؛ ةيراج فصي سدّ ارو سها لاق |

 ْ لامر مغءاملارغاهاذغ « ةرفد» ضاسلا انام اركمك

1 
 | للدكو لزنىأل داو : هيوةثمري-غةردر كملانى قضوهورذك لولحلا هباورثك أ اذامسهنال

 أ مهعض وه نعمت زأىأم ولا تاطحوال اله دع ىأءىشلا لسا او ىثتسا ىأ هنمع ىف ا

 ||| اضيأل حو ريعبالرجز بوحو ةقانالريزوهو نيكسستلاب لاهل تاقاذا اناا: تاملحو ا
 رعاشلا لاه لاز ىأ هناكم نعل 2و «حاعو ل <رحز لزطو دب ةيؤرلاق لمولا ف نيون

 7 :رهلادض ىلءلتلاو نوذلا با,ىفدرك ذن ىد ا نالحلاو « ل !التابذهلاو ذنالهث
 ملىأ مسقلاهلئالا هتلعفام مهلوقوةّرغتو اريرغتررْغل اوةناك ل كو الات هتال- لوقت

 انلاهسةفدالوأهث الث نمؤملل توعال ثد ديلا ىفو اابأ لو يعدي تالسامر دقبالا لهفأ

 0000 ال ناو قامت وكي ييئدع لامتهفا وام ردقافأ م .ةلاءزمالا

 بءكلوقدنمو اليل هب ريض لاقي ليلحت هسيف غلا 0ئث لكل لبق نايضقماقح كبر
 ريسغنمضرالا ىلعةقانلا مسانم عقوديرب » لوله ضرالا َنهعقو عيرأب ٠ رهزنبا

 رخ الالاهو ةغلابم

 مسقم' لالا رطقانمم * قذتلذدو دج تناع ىلباىرأ أ

 1 قرطلاو هذ ةبكلا ىفناكناف لاخلا نو لحأوهف هيوقر ءىف فعضريعبلا ىف للطاءارغلا لاه
 01 ٠ خامل لاف تثذلاىفالا وش : لك ىف مومذموهواخرتسا لبر ف ىذلا لحالاو |

 حيرو قانمنمىداوهلاتاوذ »* هنوقو "لالا بدذلآ هب لمي

 تا «(د-) جتفلاء لج الملا مدلج اوني كرلاذمسسلا لح الحلاو الوح مب قيل ب<|
 ءاسو همف نيدااحارزو ةما.. .ةلاموب لمح هناق ىلاعت هلوقهنمو الو هلأ ىرهظ ىلعئش 0

 روس سس سة

 مهل



 نالمع 0 نطل ' همولابأل# 5
 : ن حاشلاةدا ز زةصس' ىف 00 : (1) لاو توصف مسالا لكلا ييلاسسالاُاال ل 1-7

 5 هيدر لقرأمرعنبهر بشك ف للا مالك ناهلس لع 95 لكسملا لع تيتوأ دق تنكول ٍ
 الأ لكشأ ىأربخلا "ىلع لكح دق ءار_فلالاق مالكلا نيسال ةمع ىأ ةلكح هناسل ىف لاقي | ١
 ْ لطخالا لاقت .ميئلل اريصقلا لكشحلاو لكششا أ لكتشحاو |
 لكسشس لمانال ادعس هم ,راز» هج ستان ذكي ا

 ناكملانل-و الر كذا دقاعا: لاقي تلح اف اهتكفالد اهلسأ ةدّقعلا تالح (لاح أ |
 لحلو نعم ,مبتالسو م ودل تالسو ل ىذلا ناكملااضيأ لاو المموالوا_والح |
 سنتا . ىارلا لوقىفلال1 امو ماركا ضوهو لال ارسكلاءلخلاو مسمع

 نب مضوي ٠ ا كرت هقلاغتشمللا نالاهلعصل «٠ نكيلو لاللا كلت نريعو ْ

 ها ل 7 موحتنأو "لح تنألاقي لال ىأ مارحالا نمل ل_بروريغ نمبر بقاوهذ

 لج قأ لج موقوالحرك ذا فلاحايو نئتسا ىأ الحاضيأ لاقيو مركازواجاماشيأ ساو

 مهاردو 2000 « املاءتنكول ناش ىف ناكدقا

 ريهز لاف لال“ ىجتالذكو

 مظوعىلامللا ىدحا تق ةرطاذا مههأ سانلا مصعب لالح ”وز 2

 5 ىشعالالوقامأو |

 ا اهلال- كيلا تءضواذاارمض .* رهشأ ةتسقان ملا هاكو
 اضيأ لابو ىدهلا ”لحكلوقردص» اضدأ 'لطاو ميا, ىوريوريعبلا ل-ر عاتموهلاقيف

 ١ اريثكس انا هب ل< ىأ ل ال ناكمو موقلاَلّرْم ل ءاو_قدص“لعيأقدضص ل -فوه

 لاق هلج ا اضيأنيدلا لو فردت ىذلا عضوملاو هد ىدهلا غاي ىت- ىلاعت هلوقو
 حوزلا ل.ل او نيب وث نوك-: ىت> هل- ىعست الءادرورازا هللا رنعلا دؤرب لاخلا د_دبع ونأ ا

 ةرتنع لاق ةجوزلا ل.ايلاو
 ملعالا قدشكهّتضي رفوكت #2 الدم تك رتةناغلدحو ,:

 لافو ةد-اورادىف هلاك نمله ا و

 مانثلا ًادهاذا ءةاملح #3 نضال وتلا 1

 يعم ووو هنا حو لوبا للا هراطلا

 لح ل ىدهلا ل-و ىهعلاوالال_ لحي مرحنا لو قلط ىأ ل ”ل-ودوالالو
 بجو ىأر كحال <«باذعلال->و ه هر هش ىدل |عضوملا غا ا, ىأالول_-و

 ا -ر-قلدو 1قاَعَت هلوقامأو ىضغ مكملع لدفىلاغتهلوقام ب ئرقو لزنىأ مضلالكو

 اقتنع نر كيتا ارنا كطفل الواد ل < نيدلا لو لزنت ىأ مضل اف مهراد نم
 ها قدزرفلا:دازةطض ىف( غلآ (+) رعاشلالوقامأو

 00 0 فطعياتق فوزغمللئافثالو 8 انئاملس لوس نسةلتات < ٠
 0 ا الا منسي د ملام ىلع 007

 ,” (؟) رعاشلالاقةرثكميفو لونا
 ظ
| 
| 

 ظ

 ىف حادع 4غ



 دانس تا ىريطو قصرسل اختص وح "دير لاطوسدقز

 ظ : رعاشلا لاه . مان لظحي هءلغ لظ- دقو ةكرلساو
 ظ ناغب وأ لطصفةيئامط ه هنمك مدع الك مدعباك

 ٍ سسك, ن النعام ءالاو مهيلع قه انجيله أ لاس ىذا ارتةمال لاطحو لظ- لح رلاقءو

 2 _ رعاشلال اق ءاجلا
 ْ انئادب ىمفذقتلاهاتاقذ ه ساغمؤغأن الانا رعت

 | نيادشنأو همم ضءبفك اذا لظح ىدملا ل ظحدقو نابضغلا ىثمكن ر هتان نالطالاو
 "ىو دعلاراّرملل تيكسا ١

 ا رقنلاك انالاظح ىثعرهف ه٠ هعالضأىف ظرغلا تو شدو

 | لظنلالك ؟نءرثك أ اذارسكلاب ريعبلا لظ- دقو هلاظنح ةد حاولا ىرعشلا لظنملاو

 | مهونأو نومركالا هلظنح مهل لاسقي ميت نم هلدسقم ركأ هلاظنحو ىلاظ>لباولظ-وهذ

 ا اودكت-اواوءتتجاىأ اولفتساو موقلا لف (ل:-) مية نبور مع نب كلاس نب ”لطتسس

 | مهم مهلفتعو موفل!لفحو ردم لضالايف وهو عمب ىأس اس! نم لف هدنءو
 | ىأولؤ_اسلاثافح وامهل سرثك اذ الفاحدا اوو للفاح ةمعشو انبل لم ىأ ل فاح ع رضو

 د ةأ سما فنصن رمش لاق لف -او لفمتق هولد ىأ هتلفو اهعقو د

 بسةمرربلات اب رغك ماظن ٠ مول لع اضي ةةردكأر
 تيمكلا لاه هيلفحت اللاقي هب تءلابىأ اذك تافسو

 1 ىلايأو اهمرص لف او افاك « اهرادفءاستولةسظب ىذهأ

 ١ مهم هيفريخسال نم ىأ مهتلامحو مهتل اف نءموحلاة. ىعمالا لاه .ةلاثللاىل_ةمةلاةللاو
 ا ىأم_ماةاواجو «فذخ أ امفاغل اممئاك اذا "هلة سوذلجرو ْئ: لكن مل ذرلاودو لاق

 | ليفتلاو' الما ىأل مسلي كدا ولاىلذةحالاقيو هيفدج اذا هتلفس مالاذخ أوم دأب

 ْ :لفعتاذلاو عيسبللا هعرض ىف نيللا عمل امايأ ةاشلا باحتالنأ وهون ريصتلا ل
 ألقحلا (( لة ))» ليفصتلاوذي رسستلان نءملسو ه.اعهقاىلص هقالوسر ىبهنو ةاكءدمو
 بيامأ|حارقلا لةلساو عرزلا ل-ة- أه4:هملوقتهقوس ظاغتنأ لق هقرو به ثةاذا عرزلا

 نوكسجر عبو ”لةرلسا ”ىيمعصال ا لاق هلة الا ةهلعما ات ١ هنن ال ل1 ١ىفو إةدج ةدحاولا

 ةجرمحر للم 'هلةج لب الا تاج دقو لقا ا عم بارتلا لك نم ديععوبأ لاهو نطيلاىف
 بطرلاءامالل_.ةلساو «ضانمالا هللة ىتنو لاذ حامعلالوق هس:مو لاقحأ عجبا

 عضوم مءاوهف هه المق- نيعرذاقراالاىذنم» ىارلارعاذا!لوقامأو ءاهمالاىف

 زيك اذاالاة حو" هلقوح زيشلا لقوحو هنع ىه دقوا به نسفوحد عوزلا عسب "لةاحناو

 تزملا لاجرلا اقم دعبو 5 تون دوأ تاقوبس دق موقاي زحارلا ىلا عاملا نعرتفو
 ةهكةرخلاو همهفءارواولاريسمتنأ نمو :ساانافر دصملا دارأو لاق وح دهدو ىو 20
 نماذوخأ“ «لععو ةمضشلا ةرمكلا هنأم ءزيوءافلاب هلوقي نم نيرخأتملا فو نيآلا ل ارهرغلا

 ْ «(لك ) لقوحملاز سس يلا نهىلاف لقوا امث وغلا ى نال تاقو اعوعسم هناع أ امو ل فما

 5 , 0 ع سة سس -

 لدحإألا



 ا «(ىلمحإ# ه (ماللابان) «

 سأرلا ةعساو ةريغص ةروراق هل> وطاوامفظوأتض-١ىتااةاشلاءالخعاو |
 روراق اءادو>وأ ناّدلق * روؤغلا مه.:.عّ اك 3 |

 54 دسلرعش فوهو سرف م الجت ”ىمسالا نعتراغ ىأ الجت هنبع تادحو ا

 نيب لد أل جرو لدعريغ لدح لسر لاقي لطظااب هياعلاماذاال دس ل د+ءاعل دج :

 ىلءلايقا هّثيق رو هك: ىفىذاالدحالا ”ىناميشلا لاق قشاالئامنك اذال دولا 1 ْ
 صدرها وًاراذالا ةيشاح لذخلا ( لذح اهتتس تنمأطت ىتااءالدح سوق لاةيوهردص ||
 اهم ذه طقس ىأالذ- لذ ةرسكل ان هنمعءتاذحو لاسلاه مت لعف- كل ذحج اه ثد دولا فو |

 ف وان لذج امن. ء أو »”قراملاراجسنب رقعملوقهنمو اه راندأق نوكينةرتت

 ظ زجارلا لاق زيتي بحلا نس ئئاضي أ لذهعاو

 حاملا لاق

 لزمن اوراكيئاولذض نأ ٠ لك ؟البهدازءاوا ْ
 ىذلام دودلا د.هعوبأ لاف لك يف نيللا ىف عقلا لوصأ نم حر ئنلا دخلا لاقي |

 اًذهل.هردلا 6 رح ليوطلا مضلاب لجرشسا 2 لجرح ال لاذ اوهرعسلا ن محرم ظ ْ
 ةقانفصد رعاشلا لاق عفئرا ىأ لأزحا (لزح ١) هين دياكذلا بحلا

 تالئز#تانفثىلعت ون « تكرباذاىداط ا نعذاش ات اذ
 ) ليز )) بارمساا ق وذ عفترا لكلا ”لأزحاو تءفتراريسسلا ف لالا تاازحا لاقي |

 هتضبب نم حر نيح بضا!خررفا لاقي ديزوبأ لاق( لح )قلما قوم اريصقلا ليزا |
 اديأ ىأل لا نس كبت آل ل_لا ىف م_هلوقو ل ا انأ بضلا ىنكيو لوس عدلب او لح |
 رءاشاا لوقهنمو هظفل نم هلدحاوالةرقبلا داو ل.سملاو ترة ىتح ادبأ طق تالا ب: نال ْ
 ةلاثللا لءمةلاسطاو "”ىعدالا نعلمسح ىتنالاو « رداوص لمسللنبان ذا كح ّندو ١
 نالفو هلظظح سخأ ىأهءل خو هلذر ىأ لح دقو لوذرااوهو لولا لثملوسحلاو |
 هرسن الح نكي ل ىذلا لختلا فخ ليسن لاو ةءاندلا اهب بكري ورمصقب ىأ «سفنب ل- < |

 ليسا كان نمانلاولب لاقب اوقل لكؤي بلك تحرق ل سرر« لابو نإلاءندوإو سين
 لكاس عجبا خئن لكداو نمريغ-ملارسكسسحلاب لكلا ( لكس )ل ”قاسكلا نع ئ

 "ىعمالادشنأو ةاكحو

 امانخامستارجاتش «. امامهلاةلكلاقدرالا « امابعلاةسصلاتيقستنأ
 ةدحاولااراقيلا لئاصملاو هثرقبهلوصتر ئشلا لصاحو المص ىذا !تاصحا( لد ل
 رعاشلا لاه ندعملا بارتلص#ت ىنا!ةأرمالضحملاو تهلئضخ

 ثبت هله ىلع لدي .» اريخ هللا از لرالا
 5 ىءعلجرالأ ىو ربو الجر ىل تاه ىئةمالدرالأ ىو رو نعدمتدنلا اوأذكلعذ: تست

 | اذا الصح سرفلا له دقو تينلدضملاو لود ىلا هّدر مالكا لمصتتو لج را
 || :داولا هقيرافث رهظتو 3شي نأ لبق لل اضيأ لدحلا و تدنا'تارت لك أ نمهنطد ىتشا ||
 مضلايالا هلساو لذقل !ل_صح أ دقو » لصحلاو ىدسلا نهتم ”تدن « رعاشلال اف "لدحأ]]

 ريالا لص اوح ةدح از" دو اوةم امكلاو



 ء(لع)» 5 :انالاف) _ 00 ٠

 | لبا !لاقيو لباشلاءلب اذا طلتخأ لثملا فو دمدلل ةلابطا بصي ىذلا لواط واهب داس
 لوباطاوتل الا ىف بشن ىذا! "ىش ولا لو.للاو ةمدللا لباثلاو عضوا ااذهىف ىدسلا
 قار سرفلا ل سحتو ةلايمانهداطصاىأولشحاو لذفأا هيدعصد ىذلا لبلاو هو ركل

 لدتحماليوطربغ بحاص 35 قلق انو ودغأ داو . دسللوقهنمو

 أ هيفلاقف ةدرلا ف نواملا هءاصأ ىدسالادلي وخ نب ةدولط باصصأ ن ملجر م ءالامحو

 لاح ل-ةةباغرفاومه شت نلف « ةوسنونيصأداو ذأ كنناف
 [اذ ىأالأ لح هنمدج أ املا (لح) لبر مساؤاضي ا ورفلاو ريذةلالجرلالنملاو
 1 )ا الامل .ةدطادسعولأ نيك دبى ألم - هتعىلاسديزوب لافو
 ةااوزرالاوريعشلارسشق ن . طقسنامتلاثهاو كاذب ريصقاا لجرلا ىب مءاعرو لا. كنار هش
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 ذآ ”ىبدلاتلئجأو ئتلكن مى درلا هن "سف هلذثن هدلا ةلاثدو قئاذاةباشقىذلكر أ

 )1١( رعاشلال اه ءءاذغتأسأ

 لم لدللا رخ 1ليصفءا وع ه هءاوعّت ا انوزحم بئذلا امم

 .: | مماوقفضاس لييكلاو امسي ةفارسكلاب لع اول الحلا لوطا وديقلا لا 02( ظ ٍ
 د نيتبك رلازداجالو غاسرالازواك نأ د_هدرثكوأ "لق هماجر وأ اهنم تالثى وأ سرفللا

 ١ تاع دقو لدت < سر لاقي دو. ةلاو لالالا ى هو اجا دامو لا ءلاو

 1 هٌماوق ف ضال! ناك اذاف ”ىمصالا ن نعل_>دحاولا لا أ تاذلامنا والبس هماوق
 || ىدح انناكناف نيلجرلا ل جحتو هذ اعيجتنيلجرلا فناكت او عب رأل_جحت وهف عد دالا
 أ عاوقش ثالثىف صال ناكن اف ى :رمسلا وأ قدا لجرلا لمحو هذ غاسرالازواجو هملجر

 ١ نيديوأ دس .اهقاو ل .مصْنلا نوكبالو لجرو أدي قاطم ثالث لمحو عفدي نو دو أل جز نود

 | نمانالا كو هذ قش نم لجرو دي ل <ناكناف تال_بروأ ل جزامهعمو أ اهعم نكي , مام
 | لوكس موونراكوأ لق فال نم ناكّناو نمادالاقاطمرسابالا كمبو ارسسانالا قلطم |

 | ل يمت ش مى ازناذا كلذكوان الخ لسحيو لحي رئاطلا لحل اتي ددقملا ةمشم نالؤطاو
 ), ( رعاشلا لاق نيلجز ىلءو أةدحاو لجر ىلع مالغلإو ثالث ىلع ريةعلاريعبلا

 اهعوصد لازبال رف * اهلافاتالح اها, تأ مب دةف

 | (هتاؤعرتش و عاساهقر ست ريض تلا ىل مو .تال_> احلايلبالاز اغص تس اد_ةلوق»

 ا ١ هدي نم هديق تقلط أ اذاريعب 1! تادحأو ايقرشيزنإلا 13 تيغا ام ةرثكل عزك فنان و ْ

 | بانةلاننب رب ثنن ىهو سورعلا لانج ةدج اوكي ردكاابلغاو ىئولا ف هند دشو ىرتسلا
 | ىلعت ىلع عد ا بعلو ىلجو نالجو ل مهللاو ةمهقل ا انضبأ 'لطاو رو ءاوةرسالاو

 ل 4 عجب ىلحد خب رلا ةندنم ة هنود ى هو ناب رظ عم يرالا نافرحال اءافا ارسكب ا

 ا مقو هرشلا ف حتردت ىلع »: مم 'اكنيذلا قيسصام>را رعاشلا
 ظ سور أو نبللا ةراك اليا صدد ما لاق "لد ةدح اولااهو هوشخ لالا دالو راغصنلط او

 ظ اهلم اتاني اهكتو اهينيل نم يلع لس يام ةرثكلاعاص ىأاعرةتراصاهذالوأ |
 | لثاو لت افاهةوفاهل » اهسورنمتعّرةدق لقا ولا
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 فامدىوطلال وج ندوأبرب ٠ ئدااوو هم تنكس أب ىنامر
 | )١( رعاشلالاه هلثملاجلاو |

 الالم نيلاطارمضخ أ تفداصو « "هلافمامخ هلواعم تدرب

 0 رثبلا زوج لشم هعنت ةعزعو لةءىأ لوج هلام لجرال لاسقيو لاوج ا عجملاو |
 ه.سنلو كل ذ هسفن ند ىرأ ىأ لغ ا تول اهسو ال وس نالذ لهح دقو ملعلا فالخ لهجلا

 | لمهكأاو « ازارغلا لهمتسارارفا اوزن «رعاشل ا لاق اشيأ هفضسأو الداس ءةعيل ندكساو |

 لهم اولوجداولا مولوق همم لوطسا ىلع كلم ىذلا ىهالاهلومملاو لهل الا هيسنتتأ |
 لهاكى أ نب ديو هرعاشلا لاق اسهلو وت ىلعاهتبكر لاقي ايف مالعاالةزافملا | ١

 عصمت نيف ضرالا ب الصن « اهاوه# ىلعاهان كرف |
 دفيع قدام همسان 4 ثيلرالادكو 3 وه ءال هيلا ةملح اها ىف تال ذ ناك ءلوتدأ]

 ليج -الرتلا فص أس انلان . هج ( ليج ل يأ مديل يلو عد يشر اوتو

 | | ميلا عفب ؛نالدجوةركالاهيسم نير لان ىرمسك ممر موقرم كلاب الجو ليج مورلاو |

 هنم حب رلاهتلاجأ ام ىصحلا نالء>و سلا دبمع نم ”ىج ظ

 (؟ )لاهو لبحأو لابح ىلع عجم نسرلا لبطل( لبح 6 1 سل
 | اليح كلير بدقةأ ع ٠ هتميرضانأ ال لح لجأ نمأ

 1 ىشعالا لاق را نة لتموهرناسالا يش

١ 

 اسولامع كلا ىرخالا نمت ذخأ .٠ لست لاح اهزوعاذاو 1 |

 قرعدي رولا لبو .بصعقناعلا ل بحو لب لبسي لمرال لاي و لاصولا لبماو |
 ”لبطاو كنمبرةلاىفىأ كءارذ لمح ىلعو*لثملا فو دمااىف عارذلا لمحو قنعلا ىف |

 مسسو هيلع هللا ىلس هقنا وسر عمانتي أر دقل هنع هللا ىضر دعس ثي دح ىفو هاضعلاركمضلاب |

 لع ىلحاضيأ هليخلاو "هليل عرب لباح بض لابو رعسلا قروو هل ملا الا ماعطانأامو | ا

 سولسو هل يس نمدئالقو ه معضاو ىلح رضا ىف اهنيزيو « (؟) رعاشلا لاه دئالقلا ىف |
 ريثك لاق لو. للا عمجاو ةيهادلارسكملاب لبحلاو أ

 لوح أنوال يأ مصنب « ىمهف نآزعابى ضتالف ا

 | ىليمح ىهفةًارملا تانص دقو للا لياو حارب ل س>رةيال دسالاك هناكمفقاوال لاقي :فأ

 مالا اريسكب ىلا مح لصالاو ىرغدلا ععب قرانتف لعف اهل سبل هنالت املايحو ىلابح ةوسنو

 الا صاولدبأ مترفاغسو دبا سموحن اه دعب ىذلا فر اريسكتا ف لأ ثلا عج لكتال

 8 :رامصلا ىفءاناقاكنيذلالانناوق ةرف.اماللا خفيلابحاولا قاف ثينأتلا فلن ءةيلقنملا

 اق ذاك نيونَملا لوخدلءاملا تطةنسااوأ ديب لول ملال ا وؤرمهلرتىف ىلإ ىلا ا نر نوكملو |
 لك ىف ىلم- لاقي ديز وبألاقو "ىوال.-و ”ىوا.حو بح ىلد ىلا ةنيإ# راوح ىف |
 تقو ىف ىأ نالف لب ىف كا ذناك ل اقيو ه برقم عجش ىلب> ةخيذوأ « ددنأو رتطشالا

 "ليا لمح نع ى-مل ثيدهللا ىفو نيل ااوو حاشنلا حا يللا لمحو هب هم لمح | ١

 | ىلا يلساو نيكسلاي٠جاجرو مركلا نم بيضقلا كيرصتلاءاضيأ 4. هاو هسقتلا ىأ هلبحأو |

 َىك حا# 0



 ْ ”ىلذهلا لاه ةرانجلاو ةلاسللا لتس لاناللا باص ةلااو ١ عب 0

 1 ادرنشل اةلانب ادرطنايالث 5 ةدئاتق فمهوكلسأ اذاىقح

 | نعاضي أ ءال_و ل متأرااو ل_.وهتالا ممل لحرلا لوذقو نسا لالاو
 3 ددناو ”نادكسلا

 نامل اف اناذ « علاطرديكءالجئهف

 ظ اعزب عزة الوالءامحو ل4 هت مزلأ ذيرب ه عبرشلا بلقلا اهيا لالا( ١)بيؤذ ىأ لوقو
 | ءاحر اط للجو ليك باذملام ىثلا لاقيو لها ن نمل أدي د_ثنلاو مضلاء لاس اواه.ق

 00 ىولأ لهو ناتعكو ترعكلاثمنالجب عجللاو ارغص
 هلام لاقت لتقف مالسلا هيلع“ لع عمناكو "”ىل#اورع نب ده مبهم

 ْ اًذاباسملا كمل دق و لوب اةد_اوتيلااو ذأ سهام ا لوو « ىلادنهو ءاملعت اتق

 اله هلوحا مصشلا ثلجو هعماص ف لحتأو نالفد ثعةغششملاتحأو "لله! ىلا هنددر

 مهلاح تراكي أ موقلا لدبأو دعو أءاكح مكشلاتامسأ اولاها عرو هس ذأ اذا هتلقجاو

 اللا اس [نةظسالاورشلا» ىلا + لجرو لدجلابةلماعملا هل ءاجاو<قاسكلا نع
 هتقانفصي ىدعالا لاق قاد مظعىىلبالا نم لدفلاب هيشن ةملاج قا و

 ارسهلاتاث الايذكاذا » افادرلاب ىلا تقن ةلام
 لابحوفو ناقلا لاقي ىذلا ةنمفسلالمحاضن ألما م ميلادي دش ل حلا باسح .
 لمتعلاو همز ى أهل وط النا ”مسى لجلا لن ىتسامهنعهقلا ىطر سابعنباًرقهيو ةعوم

 ىنذعتو ىله ع اهتنبالة أسما تلاه باذملامحشلاوهو ل. جلالك ا ىأ لهو لمللا فاكت ٍ

 لوجيلاج «(لوج]) نيالا ن نمع رضا! فؤداموهو ةافعلا ىلرشاو مصشلا( لك أ

 رعاشلا لاه لاح اولا:ائءاذكوانالوجو الو

 لامتملا هج امنع تع لدحلاب ١ امو بالكلا درو ىذلا ىنأو

 اتا لع نك ةانالو م اوءارغلا نعي درو هراغصكي ركلاناضيأ لال انالوحوأ

 ا ةهلاالاو هلالق نم 0 كراش هه ردص نم تالوحلا ثراعاكب 3# ١ رعاشلا لوةهنمو

 لآ فّوطىأداليلا فلوو فاوطتلا لاومتأاو ماهسلا لحأ ارمسملا ىف لاق. ةرادالا

 تيمكلا لاق ترتخا ىأالوبج مهنم تاتبجاو هنمهبرتخا ىأ اذه نماذهتاحورعوبا

 ا : الجر حددع

 ١ اهلارجو ىهللاتامغردافأ ٠ هلوسرضاوأ ىذ نم موناكو
 | اهلاشحا هملع ناك ل ةددنه 5 هبا ارق ري_فب لاتدعرخاو

 | لوبتريغم بوث لوجلاو تالذأ مهنتي تاكو ضع: ىلع م ضعي لاج ىأبرملا اولواندتو

 د سرتلااوعماسع :رو « لوجو عزد نيب تّوكسااماذا « سس هقل كرها |وقهنموةيراخلاهف

 | انه العأ ىلارثبلا ىحاوت نم ةح ان لكوهو د سءونأ لاق و اع ًالوخ

 أ 2 و اهلفسا نم

 تب

 يامر



 اذ ه(لحآ وا ة(ماللابأاه

 7 وبأ لتقال سنقل او يملا دادضالا نموهو نملا اي /لاحلاوأ
 ردا كلج نم ىأ كلاب نم اذ تاعفورمسب نيه ىأ ه للح هاوس:وث لك الأ

 هالح نمةادغلا ىضذقأ تدك 031 هللط ىف تةقوراد مر ْ

 فيه تنئوهو ماعلا ليلخاو ميظعلا لءلملاو ىبعىف همع نم لاشيو لأ نم ىأ

 لافو توسلا صاص دب شح |إ
 ليلجوزخذاىلو حك ه "4ل.!ةنتسأ له ىرعشتبلالأ

 دحاو لول او ه لئالجو ةنش ص ىنحي ذولي هرعاشلالاه لئالج عجل او هلملج ةد حاولا

 دع رلاتوص هنف ىذا باصسلا لوللاو اًسأدسع .رلا توصو هللا هتوصو جالا

 تايلجت لاقي :ليشدواب قاسى ؟ض والا و لدي هنكَر رحاذائثلاتاطجو

 ص هل "ل رت هموق ىلعح رخ نوراهّنا ثيدحلا ىفو تءضعشلىأ تيبلادعاوق

 قيهثلا ىفاصىأ مضاان ل جالجر امو ةمانقلا مونىلا ايف لطتت وهف هتذخأف ضرالا هلا

 ةمرلاود لاه عضوم خ هلابلجالجو |

 لاس أمأ تنأً امنا نيبو « لجالح نيبءاسعولاةسطاطأ ظ

 نأ لم ةمرمق ىف معلا اوهثوغلاوبأ لاهو ةربزكلا ةرمثالملاو ةموعطم» اهلاءكوريو أ

 مضلابنواعدللان مولا لو هلق ن الج تدصأ لاس باقلا ةبح نالوا و دصحمأ

 ىلع لاق اك لادا ىلع ناللفىلهتسسم الاسلم ةرخادلب ىلااوجرخوا واس ئ أ الواح
 اضيألاقيوه تاج مرسلا ناريصورفعو ( ؟) ”ىلارعالا نا دشنأو ىءءامهو ةيلاجلا

 تالتحا كلذكوةلالذاةرذعلا لك أن ىتا ةيادلا تيعسهئمو هطقتلا ىأالسلبعرعبلا "لج
 ددللوقو للجو هفهردق مانع ىأ ةلالسرسكلا,”ل<تالف ل -جورعبلا
 ديرب © لاحالا ىلءلاهللدهلا ه:سارلالوقو ماعلا ىعي ه لجالاهقنَريلااهزشاو

 رحأن الوقو ةرو رض شعضالارهظافت لالا
 دعراوكضرأب قربافاشالطو . 3 طالب كملع تدعد ام لحب

 رمصأ فأن ءتنسأ اذاةقانلا تاس لاي نأ ىأاضيأ لحرلا لحو تءاعنام لح ام عي

 ىناث- امو لجأ افان الف تدتأ أو ةسرءاىف هتللجأو ترغص ىأداولا نءندجاهلا تاحو

 لب الاراغصىثا اوماوادحاوانطب تمن ىتلا للخلاف ةرالال هلج ىناطءامكأ |

 هلامىأ ةسقم .ةدالو :هيلج هلام لاقيواللقالو ريثك ىناطع ام أ ىقدأ امو ينل ام لاو

 هريثكوءاكبلا لما قي تن ىأ « تلج اوءاكبلا ف تقدأف تكب ه رعاشلا لوقو ةاشالو ةقان

 نسرفل !لماكتو مياكأر املا, ضرالا ىلا ىذملا بامجسلا لاجملاو معىأاليلجت كاللحو

 لاي نالف لاقي مظامتلا "لادعلاو هلالسذش أ ىأ هالو هالعىأ هللتو "لاه سلتنأ

 سايقربغ ىلع يول هيلا ةبسنلاو سرافةيحاسنة يرق لا ءالواجو هلع عفرتي ىأ كلذنع
 ةقانلا جوز لج ٠١ ارغلا لاه ليال !نم لهما «(ل) ءارورح ىلا ةيسنلا ف”ىرورج لثم

 رعاشلا لاه هبابرأو هناعر عم لبالا نم عيطقلا لماهلناو لجو تال اجو ل اه أو لامس عمملاو
 نكلو ةرركذ يت الل لايت كسلا نب الاه 0 ههه ا ١ نسا

 دن



 ةثلإو هذ

 دج دهب يدخر
 ٠ اعلا ك(]

 هز

 'ه(للج) أ ه/مللالمن) وأ 133

 مو ةفرط لاه .ةماعل_ماعطىلا سانا اوعدتتأوهو |
 | : رغط امض بد الا ىرتال .« يلة اوعدنةاشملا ف ند ١

 | ىالذ_ماملا ىف ىد ىأ ىلغجالاو ىلغملا فال ىرقتلا ىفنالف دلي شسفخالا لاق
 [ىأمعلفزأو مغلفج أ, اواو ةعاجب أ لفزأوةهلةسموقلاءاعءارقلا لاهو ةماعلا
 ْ لفاحلاو عرسأ ىأ ل هسو ؛ نوني لادلب !لففالاو مج الارسؤشسي لانو وعم امجعأ

 ْ د رعاشلا لاه جرم ا

 0 1 هلئاج بلقلا عمص ىرمسي قاطم_« 5 ةضغدو لرذ دعب دوغ عا نع

 |نيعرسماونرهىأ موقلا لقجأو ود لكن مب در(تليقجا يلظو نابكلال_بغجالاو
 قلتم اواشأ :هلذاجو تعرسأ ىأ لفت ىهف عبرا تاذجأو ةعادلبا سانلا نمةلاخاو |

 «”ىنعمالادشنأو هب هريطو هتبهذأ ىأ ب ا رتلان عب ىلا ْ

 ' لفجم لك ابصلاو جرتحد هبه تلت اة اهنانك اجو.

 عما (عارمشلا فلاب "لولا .(لاج) اوف مها اوءلقناىأموقلالفةغاوإ
 "ىتاطقلا لاق لول

 ظ ف اهسنراهلاوه أ نم< ىرارصلااذا * هيساصتوملا ضمن لوس ىذىف

 ْ [نوطقلب ىأ 'هللا نولي مهوتلأولامهدوةوو ل1 !مهدوقو نالذ بنا لاةيرعبلا هللا
 |ىذعالالوةىفىذا!لملاو لج لالا محبو باودلا لالج دحاو مشلا لاو رعملا

 | ىلج او «ءاظعمئئشلا لجو بّرعم”ئسرافدرولاو» ه ني-ءءاسلاو”لخلااندهاشو

 ظ 00 0 ريكو ىريكسح لذه لادباهعجبو يلعلا يحال

 5 رخ لاو هاته نم نكأ ىلا ىف عدأ ى م
 ا انيعداق ماوقالا مامر .٠ ةمركمو ىل- ىلا توعدناو

 ىأ ل جالو قدهلاماضبأ لاقيو دصع اذا عرزلا ب صقرسكلا,لملاو رقلاءاعو ةهللاو
 رغلالاق ةددصو ”ىبص لم لماج عجوهو ناسملا لبالا نم دلما و ليلجالو يفد

 اهراكي أ الوان علم ىلإ .٠ اه-الس ”ىلاذخأت منامزأ ز
 برعلاد لم باك لكدسع ب[ لايتمكحل ااه ةيفيبسأا هلغاو ناسمىأ لح ةطشمو

 ا ةغائلا لوقو هل

 بقاوعلاريغ نو رباخميوق « مهندو هلال تاذ,هنلحم

 2 اورنمو اذ م نموهف مي+امءاور نخ

 "نادكلادشنأو كلج أ نمىأ كل الس نم هتلعذ مهاوقو هتمظع هلال الجو
 ث.دحلاف و تاساصفلاع ب ىقلاةر ةنلاةلالللاو .٠ اهلال- نمادعل مولان اركاو ْ

 مالا لاملاو ة وظعل اق ةانالذاملاو ميطملا عضل. لالا_كناو ةلال 1 انبا نعىنمن
 ثردسانب'رءو لاه ىيلظعلا

 قوت ينص تيءراذاف .٠ ىخأ ميمأ اوأت تقم ىيؤق

 يمظع ءرا تواعسنألو . داجهنونغإل توم اع
 مش ييس 0

 لاخلاو



 ا * (لفج)« «(مالل تان

 لارجالا لقانمقاقرلا مرض ' ع ئذملادعب ناو فرت دم لكم ْ

 هذاا لا ربو “ى مد الا نءرجأ خبه لايرملاو لابج أ بج لم لرب مب نوكيدقو | ْ

 1 ىشعالا لاه هنرج :

 اضمالدلاريشنلا لاب رخو[ ملع »* ةصرخ تيسحامونتدزحاذا .

 ' ىتعالادثنو  اهنولرهالانرح لاقي يد م

 اهلاب رجا ميل خبذللا مدك * ل انىدعتامم هدو

 6 زج ) معضل لإ ,الا نمله درملا (لحد مْ ءاس اهليوءارخ اهتنرش
 يينبدح أ دشنأو َش هبال

 باعمال *ميللا قريمتخ اذا « اهلايورذتلا< وذ ٍ

 اور سس ترتر لازح عحلاو لي رو لوس اطعو معلا ليزحلاو
 ( كاكرلا فال لز+اظفالاو ىأر تاذ تناكسسص اذاةلازدلا ةئنبةلزج ةأرماو ىأرلا لزج

 ةعطقلا رمك امال ازد او نيةعلعق هتعطق ىأ نيدتل يتوثلااكل الات عطقلا لزحاو

 زحارلالوقهنمو لذفلا ماربمنمز ىأ لازما نمزاذهو رقلا نمةيظعلا

 مظع هنمح رض ةريد براغلا ببصت نأ كد صقأابل ارجاو ماهل از نمناحاماذا تأ

 لزوللاو« لزحالارهظك د _ءدلارداغب همهلاوبأ لاه لزحأريد ل اتي هعضوم نم ش

 يا ملةدسعوأ لاق ”مسلالزوألاو الزوسفاشلاب ىعساعرو ماهلا خزف أ|

 العد هلع 1 تلعب ( له ) «الزونبو فاعذنماسأ "اكن مس« ةقان تصب لئقم نبا ا

 راسقلا لدعلا لءمللاو مه هوعم ىأاناناةكتالملا اولعجو ءريسم ىأ انين هللاول_ءجو ال_ءجمو

 مضلابل_عطاو «اهلعسواهثيثجىوتسيوأ « (©) زحارلالوقهثمو ”لعجةدحاولا
 لعلاو هلثم”لعللاورسكلارةلاعملا كاذكو هلعفيئشلا ىلء شن ةناسنالا لعجام |
 ردقلا اهب لزنت ىلا ةقركنا لاعماو نالعملا هذ راك ى أ العجرسكلا,*املا ل مج دقو ةسود ْ

 نالفا تاعجأو لاعط !اهتلزنأ ىأردقلاتاهسأو بتكو ناكل شم لعح عجلاوراثلا نع

 كلذكو دافسلاتدارأ اذا لعج ىهف تاعمتساو ةياكلا تاعسأو . ةبطعلا ىف لعمل نم |
 د زوبأرعاشلال اه ىهعلعجو لعتجاو عاناارئاسأأا

 ' دودمملاةيداعلا ليكى ءللا لءّحاو فانعضلا هأ طان |
 رثكلا فوصلا مضلان لاغطلاو لفجتلا موءامقا ارهدق ىذإا باصتسلا للا # لغس

 الافحاهلوق الام ىلئمرتلو الاقئايثكبلحأو .الافسزسأو الاخرداوأ ةنئاضاا تلاع |

 لاه .لكح: زوم تح هنمائن ضرالا ىلا طقسيالاهتوصانأ كاذوتة د زج نأ أ 1

 | 7 ةأرملار و ١

 م

 الافجالدةمنيلتملاىلع ه اًركممدواسالاكدونسأو - 2 11
 | نم هتدخ امر دقلا ةلافحو ل.اهافتاماضي لافملاو ةراكهمفوالا لاسفل اء سونالو 1

 | 1 عبو ع سول هج تذخ ًرةفرغلااهتأر ْ



 " :ه (لرحإما ة(يلا لضوء ا
 - هن رمح هيلا يسسلاا

 تءمكلا لاه ةغلا لد دش لتكو ةعرتصى أ داعتو لعطا لفلا |
 ١ لسجل تق لغتابأ تاو « انمادشعشأءائهكلاونألامو

 ١ | هعورساعا هدو نمملار وافل لدغ ا( لدحج ) ةدئاز ب ااوةعرصاذا هل ءدحا ولامع |
 | نانسنالل ةغلاكرف اعلا ل ذلعاو ردسقلا ميظع ىأ ل فج لج رو سدملا لفحلا (لذع أ 98 اعز

 أملغلالفنظاو ٠ اوهقجاى ؟موقلالفسجتو هدم اولاقا ع رودرا فر حافر | دي زج 1

 |لدلاو رةصلالدجالاو لؤدنبا عهباورشملا لدملا ( لدج ال نوتلاةدازبةفشلا || نبا
 1  سلطالالاغزاهلاذتس أ نزمماراقك ل دامت ك(6 )تينكتلا لزق هم دنتلا طق لاهيرو 0

 0007 5 3 رثاطلار فظ هنع "لزب 4 هناض دش لدم ىف اع 7 نر/ نر .هثلإ
 ١ ل لازال ةدحاولا دي هب شيدألرادنساو تمضشا اذا للا لادإاو : 59-2 فز

 4 ' ةهلادجت ةاقسلا ىدبأ ىلعزأ زر. ثصصأناه نير ىلاترامو الغ + كلا
 1 . زجارلا لوق هنمو ضرالاةلا داو 59

 , ةلادحلاب رساعلا كرتأو . ل" الادعتل ( الابكرأد#5

 .[ً الادو اذا همم اع أ دامو طقس أل دهغاف ضرالا,ءامرىأهلدفهمعط لاقي
 | هتمراكح الت هتلاقى أال دج هدح لل أتدعو ة م دلل اة وهو لدملا مءالاو

 | لدنو 35ملداج مالغو لا اره نمال فضلا لو ده لاو لد+لاةثنح قلملاةلو د ةيراج

 | ىنموىرتىذا اوغو عئارلا قوفذق ةقانلادلو نملداما"يعسالالاه ”ىوقتل.ذ. ىف بحلا

 ا 3 سدقلا يمال وق ة نمو مدن م لو دما مامزلا ىلإ داو هنأ عم

 1 ظ للذللا ى-لابوداكفاسو .ه رسمت لي دول اكف دلما مشكو '

 3 "ىدوهنلا نالمعنب هنا دم لاه اليد حاشولا ىسانع رو

 اهليدح .زةتساث نعام ىلع « ةماه عورفوأ |دقمدّت اك

 ةلسقلا 0 وم الان منالخ مقدشو ليدجو

 || لارين مورعنب عيب تب ليج ىهو مهمأ مساهل نم" ىلإ دو ةنجانلاو
 ةلودجلا كاذكو ةبونملا عوردلا ن ةفالدللاو "قفن لثم ”ىلدجمويلا ةبسنلاونوبسسُي

 عضوملال ادلاريسكو نونلا غ هل دنلاو لجرا ىعمهئَمو ةزاطلدنللاو ة ةمكف ا صو

 بطلا لود [ىهولاذبالا داو لذملا( لذج إل ريغضلار ملا لو دلاو ةرامجت همفأ

 بش ئريإل ناكم بسنت لذاذاد تاكشا اهب دج م زذنلا يباب لوق نمو ءانملا ||
 3 (6) رعاشلا لاق ىلرحلا لبالا هي ْكدصل نط اهلا ىف يصل ىذا لذا 2

 أ لدحلاو لس ناس رافق ناك اذا لاملذج نال لاقي و اها دئاو الت ذه*املا ىلع ت تقال يمفإور

 ظ لذتجاو هسحرف !ىدربغ هذجأو نالذج وهف لذكر سكلابلذج دقو حرفلا كلب مهلا فيس دل
 لفرتور عتقان ولواواو لوزا نقذكو زاب كيزضلاب للا 4(درب) جهباكأ| | / -
 اع يارا لاف رمادلاك و بملاةئيطحلا بقل 0 ا قرع
 | 202020 ةلورغ مة نمر ٠ قونايعكنأاهرضامو : د

 : ٌوءاشلا لوك هنو رجألا عاب ذل رب ناكمو لذا رت اذا4 ارمي آل
 1 ل ا م حمم ديس م هو حس سل سمج جس 0 ا يس

- ١ 



 ه(لعإو ١

 |( ( دسم سد 0 ب لقب ةبسنا ىأ بارغلا هيلع لاننا ََ
 | دب ءوبأ لاف فورص هريغ لله ل ثم للوثنب ,ملالضااوه اقرا لاك لبج مسا ناله ْ

 |نيئالاو تدذلا ع 0 بسال ةافز بيتو ذبح 0117 لطابلاءامنأ نيوع
 ةءلاريعلا |

 5 مال بقا دا ةقرج رجلا لا كلل مسا ليج منج ضال

 بكر لاءامضذ نيغفزلا ةقيقد . بدح اهفالث. >- ىلو-وز دق + ؤحارلا

 نوكرتيد يفضل دع اولاهإ ايعرو "”ئودفاا ”ىناعوبأ لاهو هلامج ىهةحئايبكت لاق

 كمل هييذلابا»

 |[ ةسدملا "لماعم :هلماعمو ة لاش ةاقم دمى“ اظونلا نم ةاقلم تناك او ةزهملا نال ةيصصمءابلا

 نوكس ةينفءاملاّنال هوغو بان ىف اهؤبلقاك املأ ان. اواي ماسه أىرتالأ فوه ريغ

 ليج أو هةلّخ أ هللاةلبجو ىلسو أب ئ ظالم جالت :هلاولاي ا دتاو لكنا.( لد
 نانءق يلا ىلااوراصؤأ اضدأموقلا لبدجأو بلصا!ناكملا| وغلبفاورغحاذ مولا
 ناك 1ذ1لَجر اللاعب ةةللن ارسكلا انلبكخاو (6 )ناس لوازم نب ةهليسو تيكدلا|
 ؛ نذل !تابضه نم*اةلدك# ”هلدج ىلع مائسلا لاطو ىنتعالا لاه "يخول ةنااظالغ |
 - فدقالو "ليجالقدصق ه اهتتانءادنلا لوكس 21 7 مطالتانب نسدقلافو |

 1 و ون اد شنو ريثكى 1 ليج لاماضو لاشي“ بو رضلا لوكسشلاو | ب

 لببلابامىدتفا قت 6 لغوزيغ ناك مالغانم م للا ىف سدرك جاعو
 . بب وذ ى أل وق نمو رتثكىأ لمح ا

 قيطارت ولا ا نويت 3-1 « :اهاهال فوتوللانث ن3 ةءاناجمم

 زد كبل دج نو قلت هلا لدغ ىأ لايم: لشاو: مهب عتفسي تودءلل ةعنتم م هاكنماثلا لوب |
 |اهب كرت تاغلا: فو ضانلا نمةعامللا لتللاو مانسلا مضل, هلملتاو: فاي ظلغىأ ءايلا|
 نءالمجو <قابكلا نءالحو و رع أ ن عار كض اليجمكل ةم”لض أد قلو ىلاعتلوق |

 ديدشتلاو مظلاءالدو ةنيدالالعأن رعدي دمت اؤرمسكلا انال>و :رع نب ىبسعو جم رعالا | 1

 سَ رحل اعأرق رقو نيالا :للاو ىلاهت وق هنو ةقلما ديل لاو صم ىف ؟نباو نسما نع | 1

 :ه ورعو أ د شنأو بايخ ن رن ظيلغحدق ل نلاو تاب ا

 ا ليث داتعب تدم عداو 0 . لقزتالمم أنته لكو

 هيثم ليلا داو بحتلإو ”لثج ةينمايورعشلاَن ءريدكلا لئطباديزويأ: نجلا
 : رمش ادوببلاتهللأهلثلاو ةلائاباو ةلوثط اهتم مسالاولإ ازوطلاو ةرثكلا ىف دنعملا هت: | ْ
 8 *' لاه هدد زيهناذازمواارثاطلا "لأن او ةماظظ قرولاةريثك تناك ذاهلثح |

 أ تغثلا "لأن انو لاقالا متو يش غاذ ال جرلا :لأجاو ءربدفلا لأ جاوهاتشلاءاج |

 00ا

 موس سس سس سس يؤ

 4 مسلما( لوجه بستان هيلءضرةي نالن كما وزتها !ذإ |
 لاو فيش أ هقرعي مف ءاننب ا.لالشمل اا او مالاساو نافرذلا هعَو 8# رجالاد_كاوأ

 مضل اة لااشي ألطعاو مح اميز مطب طقساد ةدارملاىن لج يفوهو يظعلابوسعبلا |

 ' كننؤس خا درعا« (هلؤنلاكن لوف دنس عأذ دو»و ابر م
 و



 ٠ (دول] # 1 م (١اخالصن) ه و !"1؟ 7

 أ قل لوكنالاد لاكتثالاو ةنيعتو "هلع ءداولا لاق, أك ةلكشم تادل اوال + مران ولااو | ْ
 ١ : ( )ور عوب ا دشنأو رسنللا هنلع ىذلا خارعثااوهو لوكشعلاو لاكشمل !ىف | .

 ؛لك انثالاوءانقالاةليؤط « ىلئاتك اهب ىدعسترمسب أدق | 0 اذرتح
 :ةآاي 4

 أند نكتلوتل'ةريثكلا ئر مالا ةبالو تف دوؤيأ لاه ةلثةريثكل !نأ الاقي 6 ظ 7 7 9 9

 |انياةوتاد ةهئانمل لقامرتكتا ىزغلاوتألا تقذف مار ديو ردي ل“ «ىللام عج اد | 3 ني
 | 000[ زجارلا لاه فوص ىأ لل يسو لئلا سءامكل اق, ف وصلا | لغم
 اا ب4 ةلقملالعلا يكثر ”لؤثقّك م ادىفونرقدق 3

 أةريكو ةنالف دنع لب ةزبولاورم لاو فدل عقتجااذافرب ولالو ةلثرهشال لا ديالو لاق «دأم يفواور ٌ

 ًالتلاو اهبارتنم حرخأ ماشي ًاركبلا ةلثو تشل اهدنءثرثك اذا ”لثموهف ل برلا "لا دقو خا فوزرقدقيلوو

 | ىف بارتلا تالثو رفاحئ د لكل ذكو تث ارىأ لشن :هيادلا تلثو سانلان .ةءاملا مضلاب را 1:

 | لص أرك ن أو هو تم ده هلأ آتببلاتالثو اهتبدصالث مهاردلا تالثو هالها ذا اهريغورثيلا ظ 7 ف.اهدتإ

 | لاقي مهكلم مدهى أ مهش 'رع هللا” ثلاسقي مدولا لوهأ وهو ضاقنبف عفدتْخ >دتانفما 5 خلان و

 ا | امثرغلئدق فالحالا عك راد ه(؟)رهز لوقدت مومهشرع "لثدقمه رم يحااذا موق أ

 ! | نمل 0؟كاليلا كيرصتاقانإاو ض "لئامحالصا,تسعأاذا هنأ و كل ذأو مده هناك يأ

 14 ٠ .دسالافب ”ىعصالان ءااثرالثوتأ لجرلا تل
 ل : ,لاثلاب متل دصو ه ةقلصدا م يفانةل ف

 ْ أ بذل وث هنمو ؛ لمع عملباو ىداولا ىفو أ ةرض هلا ىفءاملا نم ةبلايغلا (لغإ) |

 أءنمتالض هولا ىف ءاملااءاقي ةزافملاهذ_هراحدرب ىأ ٠ اهراس لادغلا بات ءاذرمح |
 ٠ |لكو هريغو ريعبل ا نطن ىف بارمشا او فاعلا نف قيم :ةمشيلااضنأ ميبملاَو تيذن دقنا ارذغلا |

 | برشأ نأ لبق تلك امءانهمو ماءطنمءئثب ارش تاغام لاقي سنو لاهو: هلي ةسقب ْ
 | بتاتا ليس ف ةداخم لان ,ةلغلا ورمي ولاه ياا ىبهتاينشي 07

| 

. 
- 

9 

 00 3 ها

 لءتااايمرروؤ اف( عز

 ومو ” ةيشلاءانهلاثالتاك ٠ 5 ةلطرك ا وو
 | بف عقنأ هناكديدشتلالفملا كاذكو عت ةماعلا يسلب ىلا ا 0 هو :

 ا 00 ةوغرلا ىو لامن عجبابضي أ لاغلاو تيل 5 ه/ ف مهر

 2 |هتيقيالفت تفومتيقيأ ىأئنلا تاعادقو. ضوسآو أمان الا ىلذسأ ىف ها ةيلآ 5 "هللا ا 00 9

 ا اا خلا :ثايغلارميكماايلابمغلاو برعلانو<نيستفانمتو *دام نر
 وهف. باريشلاه مف ذب خاذاالع :رسبكلاب لجرلا لو 'ايلما لثملا ىل هينا لاه: مهزمأب |[

 0 اوقو هذان دل دا وإل عمال لاه لمفلا ةعامجل لوثلا( ل وث):ناوشدن ئأ ”" هلا

 أ اه نلأ نع ومعتءاكي قلاموثايددو ةبقزتذم متو س نهانا عاج ى "سا: !نم

 0 اغتال :بوشب ذنب تيرم ءلوتا برضا او مةلابمول+ ىأموقلا«ءاغل لونبلاغو
 .١ .:::, نماتلالا# لوف نيدتزمالون اشد رعب .٠ «بواوحلا

 أ و ىلإ بنزوة فرغ الون. 0 دل كانك مسدس هل

 1 جهوي رهبر
 , يروا عيل



 هذ «(لكتر٠ 1 (مالابا)» <
 للا نيدلع | لجدرلاغب هنديديرطولاوااو طنا. وهنا 4( ل ٠) ليج مسا لشثلاو و رو وب وو ييوجوم-

 رءعاشلال اع ةيطعت زا لو »ولمتنأ ماو أ

 ل'للج ىف 'ىنربلا مهدنعو « مهفدض*اعنطقلا نوشعياولابو : |
 ئذو © لم الادازملاناناورلا ىثم (  ؟) مصلا ىنأ لوق هنمو ةعتباو ىاءالجع ةدا مو |
 ل مالكلا نمةسيهاديهامر ىانيطالاانالف نالف نعط مولوقو مضض ىأ ل كت“ |
 5 أالاهيزجو تاه هيدي طايو هت ىلع رئاسي هارتق هلك !ناكف يكن اسيننالا ىلا ال نأو لك الاءوستةلما ظ

 8 /لفئالإ_(_ .ضهو 6 نحب ارلا نا لجر ماوٍبل اهدلاى "أمضي" ةدقا او

 ا لا لذ 7456+ 2 3 لمزاهارنأ ليهذ

 نيب ام لاقي ةاشلا عرمض فو ةقانلا ف الخ أى ريغدص دئاز تاخمشاان لعثلا «(ل) ا :

 ءالعلاوسعك قولا مامه نب لاق ل اوعث عه اوةاشل اهذه لع ظ

 لعثاهلر دبام تت قيوافأ » اهنوعضرب مدوا2 كاانلاوّمذو ا

 ا

 نا: ءالاىفدئاوز كي رصااب ل هئااورديال ل _ءئلاو عامضترالاىف ةغلانملل لهثلا ارذامغاو |

 موقلا ل مث أ اولاه اع رو ءالعث ذأ ساو لعث أل خر . اضءباهضءن بكرانوتدتم ىف فالتخاو |!

 بلاعتلا ةريثكىأ جتفلاب لع مضرأو ةفرعم وخو باعثال ساةفانعتو اوقلاشاذ اا تسلع أ
 | ناهببتوخأ وزرع نب لو حر نم رو لتر براقءلاةريثكلا ضرالل:رق .رةمماولاتا

 . هلوقيسيقلاو سما مهانعنيذلا مهو | 1!

 هركس نم هك 2 ركع لءثىنمماربر |

 | قيغنلا تواكب اىأ يحبون هل ا 24 نءل هدام لفثلا «لمثإلا

 أ ىودبلا لاح نوكءام 32 كلذ "بها مهماعطناكو نبل مهل نكيولا ذا كل ذو "بحل نونعي 1
 هلا نمطق ىلا هوو عض ودك طب دل رمسكلاب لامقثلاوءىلط ىأ فلاب لافث لجو | ا

 |رطاىمءامترو ه اهلا وعرلاكرغ مك كرتف هرخز ل وق هنمو قيقدلا هلع طقسدلا
 | ىأ ل قث هامعأ مهلوق هنم 0 الا دحاَولمَدلا 4 لفن ).كلذبلفمالا

 |ةفللاةضلقتلاو مداآىئداسحأ اولاهاهلاق5أنصرالا تسرخأو ىلاعتهوقو هنزو |

 أ همشورفاسملا عامي رصتالقألاو .ليقثو هذارغصرغص ثم القثائنلا لن هتملوقت ||
 ادعم ازوتفؤ الاذن ىأ دفن ىف ”لقث تدح -واشي ألاقي و ّنملاو سنالانالقثلاو | ش

 ااهلكمم.تمأب ىأمغتلقثب ءوقلا لقخ لاشي مهلاقثأف اقاارسكيموقلاةلقثو ”فاسكلا |||
 ًردتلاغفراذااذو اهتزر ىا شيا ناحل تائرالفأ هقشب نزولا فئوشلا ثلا لهو 0

 |[ فيفضل ةض ليقنالاو لفكو مك امتاذنازر أ خفلا,لاقث:أ سعاو اهتفح نماهلقثام |
 تراص أن ف>الا لاه .اهنطب ىفان ولعل فن ىأ لة ىهذ ةأرملا تلفثأو له الف أ دقو
 ”ىممالا لام :بهذلا لمقام دحاولاشثملاو رغىوذانرس ىأانرتألرفناك لق:تاذأ
 هماعقلأ موأوقو هله نم هنازم «ئثلالاقشمو لقازهرعنانادو نص ال ناك اذا لقامثراش. ذأ

 ٌ كتل كاذكداهدوتأرم ا نادقف نكتلا (لكن) رتمنوأ ءاكج هتنؤم ىأ4دتقاش |

 ١ أتت تنين! لوكتلاو هتاغا فعال هنن !هناكسثو ىلكو لك ام: صوب ولا | | 0

 رد وو



 ١ «(لاثلو «(ءانلالسن)» ا
 سوح سس سم 0 ويوببومببص####و ا يسم ع

 ترهل نم: أ سها تاه اءلعر ارسال لهايةفانو ةأ سهالو أل رالصالاىف مسالا ناكءاوسأأ]
 | علعةمسال ىنااكاذكو اهبلع نار «الراةقانلاكاذكو رامصتاذغاله كيت اهنيوزل :

0 
 ناد ىبىف لمق هنمو عهلبا ف لهانمو "هجم ىهوال هان ارتكرتى أ !علببأ دقو لهب مم اوأ

 لابو اراشام نولعفي نال لامها لصنالر ااا تر نيلز اناوناكمهناللءاوسلا اهتلهمتسا

 |ىلاعت هوقىف لاةيو عةرشضتلا لابتبالاو ةنعالا ا هلهامملاو هتدارا وهيل اذا هتلهجأو هتلهجأ
 ًارعر غلاىهو5 :رصش لح لهبالاو لاخلا لاجرلان 3 وابملاو ءاعدلا ىف صاخغ ىأ لهبنعأ]

 1( لس )ب لاهل تم لطاببلا ءانعم فور يغلاجبي لال شل اره لاقي رجالا لاه |
 2 ةريصقلا*اسنلا نمل صزملاو اظءاغىأ ل هميرامسو ةهقمريغد اصلاو ميسملا طلاب ل صوباا

 هم مساةلد بو دولا ىأنباوهو ةلدب نب مصاعو مق نم لئجر مال دعب (لدج)

 | ةادقرل وت عسل او لات تيضأا لاقي ل عتذلاوةرتلا لولا( لمت )(ءاستلا سن ١)
 | مولئلانقيهاولابو لهالا,بهذب ىأ ه لب لوتمر هدو .( ؟)ىشعالالوق تنمو الاسا

 داو لوامااو لباتااو هد أو ههقسأ ىأ هلو بحلاهلدكو م-هاتفأ ىأم_ولتأو رهالا
 |ىفو ةسخ نملاندلب ةلاثو تفدنمأل قاد سلع ون ءاكحر دة !تاب ءول هئملاقن ردقلال تاون
 لاق اهاش دي لذ اهر ةدتسا هان فانع ايادالو كلما دبع ناكر احلا ىلء الات نتوعأ لثملا
 | لقأ اوغو قزيلاب هبنشل قتلا (( لفن ).  اهماتشعأا سم الامن النيه اهنا و (ع)دنسا
 |  رعاشلالوقدشمو لفتيو لغتي لقت دقو لا متفنلامتلغتلا م قزبلا ةرثأ نم
 | لفت 'نيب بيطتم ريغ ىأ لفت ىل ج رز ىقارلا لفت هنمو لفت م ”وقلا حام هلم نو

 زارا لاف هريغدلة أو لاقتم ةأرملاو
 اًراوسلاورنثعلا لغو و ةرابولا دست ىلا نباان ا

 ١ انوفاونش زرقا لا ةدئازءاتلاو فاعثلا دز لفتتا او لهنا ”كديزع 1 لاعت

 | هرذلاو عام كلذ قكو لالا ننال أوه *4اهلااو ةلالضا انام ءاجو ”ىان ناسخ
 ا لد عورج تول فطعأ ف (9] دبل لاق هبع رص ىأ هني "لزم عر لا غيؤذدشلا

 علا لااا ولع افيوهو الف هسرغل بلطي ىأ "لاي بهذم_هاوقو لدم خر ىصمو ىأ
 لت اللا ىيضالا لات هزازو هلق و هسعز 0 زى يتلتو مالعأ 2“ [ةدكن سدد هن رمسم هلَداَلاَو

 ىارلالوقهنءو .لرالزا ليد اناا

 دةعمولاومأ نةلثالتلا ىلع. » تقيذق نورتمللاو لاملاو د لتخاو
 ىأ هوس الذ روم "لوح مهلوقو «وجول هيكل وق: ا«اه سو ىأ نذل هلو |

 ءالذكو ل دعا لاشيو لاط ىأالال_ومم'ئشا "لوقت اديز وأ لاف (له) ءوستلاحص
 ةيهادلاةزههلا لاثمتلودلاوةلوتاا*أرغلا لاق (لو تيالشاؤا لا ىأ ”راغار أما

 الا ةيئانهعذوءاثلا سكيت لوتلاوةلوتلا لدتا لاهت هاو دل! ىهزهتالودو هتالوتن انا لاي
 وذلان هويام ا اهحوز ىلا ةأر ىلا هء سب اماللو 2 ”ىبعمالا لاه ر كالا

 | ةسدص اصر ايست ا *تأنو فانا ناك اذ اَتالٌؤن

 لالا لا 4 2 لذا . افاد اةلوود نأ دو ترسو

 لاش



 1694 ه(لمإ» . 10 (ضيظحا أل

 ًاثيدحلاف و .اهلصواذا هجر لباضيالاقيو "ل افةغل الاد ضي هاد 5-7

 أ هبتللبو لوم ديدكقزر ىأ نبي هلل كول و ملا اهون ىاماللانواو ماسر ذاب |

 | نسالاف ق- ىدؤندأ ققرافت ال ىديي كاب تاب م رغااذا ريشثكلاب | ْ

 اثيطد ىصختنال ناهسغلا نغ * ىحرأب تالب ثا لو رسجخأ |

 ”لبالاتأ ةديسعوب أركذو امواطاغ الح ناك اذا لابلا نب "لبأل>رو ”قغابىل-بفكورو 1 ١

 ظ ساعنب بدسماا د ثنأو رياقلا|

 1 معمل لبالا هللا قب لهو ه١ صاعل ؟ايهقانوتتالأ 1 ا

 | ةًأرماو لب أل جر ”ىفاسكلا لاهو باغو عنتم اذا الالبا لي لجرلا لبأ -ىمسالالاقؤ أ ْ
 | اهب فطعي فرح فقم لب و ءاسلمىاءالب ءاغدو مؤللا نمهدنعامكردبال ىذلاو هو ءالبأ ْ

 0” | ندا ام كاوقكىاثلل لوالا نم بارضالاوهو هيارعا لشمدمزلي لالا ىلع ىناثلا فرحا ||
 هوي عب ظ تايثالاو ىنلاد_ىب اهبفامعت لوب أل بلوخ أ ىنءاجوا رع لياديز تب أرامو ور ليدي

26 
 ّى ك1 هموم بر وعن ه همهم مذ تعطق همهم لب ه«زجارلا لوقكب زر عضوم هوءضوام دو .اعمج | 1

 ةمهلا نو فأي - ىلاعتهلوق اودو « تفطاروظك* اهتزوجلي هرخآلاهو اعاسن هريغ عضوم فرحا عضوتاك | ف

 02 اح ا *لب لبّتا مهضعب نع شف الا لاه قاقموةزعفاورفكن يذلا لد :ركسسألا ىذنارقلاو ص أ

 فانت ناو مالكع طقىف برعلا تامعّتسا ارو لاه اهبلع مسقل اراص كل ذلذّنا عع انهه |

 3 )أ لل لوةيو اص دقاوهسو ان از حاهام » لب لوةيفرهشلامهتملجرلا د كنفرخآ | ْ

 هشة ِ . تاعج نكلو هنزو ف دعنإلو تدبلا نمتسدالإ هلوق ٠ ..اهلاهآن٠سنالاامةدلو |
 6 نوح ا تاع تةمنادقو له كلذكسجو لوهعا اصنن لبو لاه هل- .قام عاطقنال ةمالسعأ

 يا : .٠ ود اهفورحرخ الشم هاهم اسقن له ع نم م6هوءاب هتلعس تكشناو ودقوادولب تاقاو اواماضقن |

 ا تر لو.يلايدقولاوالادخاو لورلا ب1 ديدشتلاب دقو لهو "لبلوةيفمغد بف |

 مضلاءلاوب ل 01 كاهن ||| ارثكسرتميلويلا لمس اذا ىضلا:لاونهذخأ لاقيو 37 اوةسلطاك للا مسالاو|
 : 5 مكت اسرع ليني ايو هيلا وكر سكب باو غابة. بارشلاةثك

 ١ فدزرفلالوقو |
 1 اهليبتسي ىرمشلادسأ ىلا عاسبك و ىجوزد غاي ىذلاّْ او ١

 | لابلاو ىلا .نالذرطتعام لوة:باقلالاملاو انمى نالوبو هديففاهل وبذخ أي ىأ

 |نماذع سيامسهلوقو كااباملاسقي لاخلا لاسبلاو. لانبلا قرن الذ لاقي سفنلاءاغرأ
 | ثيانلاءاعوتلابااو يرعب سداورحل نادي نم يظعلا توما لاسبلاو هيلاة انمى ألا

 ظ 1 تيوذوأ لاه هليب ةيسرافلاب لصأو برعم ىءراق |

 جير نيد !رلالش ساهل 9 ةممال لاب راهيلع اك

 | لالا نمل هلا ىومالا لاق ريسيلا لها «0) ”لتعما ىف رك ذنالاي هلا اممولوقو
 وهون اليعسدقنم" هلق ةلهايو هند ءلىأهتلهبوهات هلوبهبلع لاقي نعللا لهبلاو لللقلا | ا

 تدق نال نسدق نب دع نب رصعأ نب نعم تكيتناك ناد.م_هنمةأ ىعامسالهالايف | ْ

 ع لقلت اتازكيسلاوك تلفرم تنير مواوفكر حا اوسع هايم وأوقو اهبلاهدلو ا

 ا

 ١

1 

 سل ل جميييل يي يي يي يبي ييسب جب يس بسس تس ممسكا



 .ه(ءالاىلست) .٠ هم ١ -

 ميس سيسي هس ا ل سس ب مسسسللا يسسا ممسسسسل مسسسسم لص مصل

 5-5 : رجلا ف صيرسارلا لاق تطرلا 9
 : :لياوالاةهلراهتقرافو « لئاصالا نأرهأاذاىتح

 | تاز اىتاا شوخولال ب اوالاو الكا ندبامد_هنءاملاىلاحاورلادربف نرس لوي
 باطما دبع نبسابعلالوقهنمو جانملا"ليلاو ةوادنلارسسكلا,يلبلاو .ءاملا نع بطرلاب

 نأ ىرأ تنك“ .ىدكالا لاو "لب و”ل>-براشل ىهو لسةغملاها-أال م نهز ىف هنع هللا قذر

 "لبمهاوفنمءاغثد-بعوب أ لاه حايمريج ٌةغل فالي أن اهاس نير عملا معز ىف عا الو
 هلا ةَنكلوالف باطما نياوامأ د لولا نيدلاش لوقامأو أرباذا”لبأو هضرم نم لجرلا

 ريغ عمفئاؤطا وكي ن أو نسال قرف ديريدسعوبأ لاه ”ىل ىذو ”ىلإ ىذب ساننلاناكاذا ||
 هعطومفرعتال ى جهل هننملك كلذكو لاه ضد ند ميو ةدعبر مو فانا

 ”قاسكلادشنأو نااملثءنا.اعفوهو ناماب ىذب ىرخأ ةغل هيقو لاه ىلإ ىذبووذ
 ' نامل ىذ ىلعاونأ لاقي "٠ قد ماوقالابهذيو مامي

 نءممماكم فرعدال عدد دوءىلا اوراصىت+ مه رفسيف هرادجأ ىذمرم ونلا لاطأ هنا ل )وقد

 اضيأ لاقي و ةشرملا نم لسو هيلع هنأ ىل_صهقالوشر نذؤم ةما.سنب لالبو همون لوط
 اون مهلوق هنمو :لالب و هفنبالاو املا نم قلما هب ”لبيام لكوءامىأ لال؛كث ايس ىف

 (؟) سوأ لاق اهو دنوا علشب اهواص ىأاهلالببم حرلا

 اههلالب سب ءامد ةرذصاقص 5 هدح دم نيسرعشلا تول ىف 8

 |لالي ىذ عك الاضبأ لا ةيوره_ثالو دن مك. ءطنال ىأ هلام ى دع كلمت الل اشدو

 ةلخالا ىلا تاهت ماطق ل اثم
 لالي ىدذعاع دوب كلمت 95 ل.ةعف ا نباانكلس اوال

 لاقرب كع نب اكقرافو 5 م كال_ظل هيا سآولف

 | هتلالبوهتلب ىءانالةتدؤط لابو هع نياوضو هنعر رف لةقني ديوو عمن ناك لد نع يأ نبا

 0 اريل را انالا نيب هيلا ىلع صتغخا اذا هتليومتابو هتلوابو هلولرو ْ

 رعاشلال اه دولا نم

 رشب ىبءاقا نمريخ كل ذو.« . مهتاللب ىلع ريشي ىجاذييوط
 زحارلا لاه ماربو ةمرب لثملالب هللا موجو برم !ءاققللاب عي

 هتوطهسف'لالز ىلع "# هةيحادوماىم بح اصو :إ

 نءليلبلاورئاط ليلبلاو رددصلا ساوسفد ىولالاءليلاوهلبلبلاو حابرلا لب بون او
 تطاتخاىأن لالا تابلمتو ه لبالبثعشو تالسرصثالق ه لاو فرغم !لاجرلا

 مص يأالإ رمستكلاب لي هض ص نم لبو اشهنمعدت لف هتعيشااذ "الكل لبالا تايلستو

 هلتاهوهىذلاءادلا هوانغ *» هنألاغ ءادنم لباذا لاهو
 | ١0 ,انوعف ضي رعاشلالاق هضم نءأرب ىأ ليتساو لب كلذكو مرهلا ىعب أ

 ا تاب "الديان تزكسجنولو 8. اهازرهدلا تشنال ب ,ىدمص
 ايي سم

 هلبو



 ؛ ها“ ٠ (لاا و « (غاللا بان)
 دم مسن د سس اه هس سلسل سس بسلا ل للبس

 ب قمل نيب ف ةالدتشاهسف تفل شبتلاو هس تفلغلاوهف لاغبلاد تكد دره 00

 "4ةءملاوءاقلا"هل_ةبلا هو هل د رلا شيأ هلم لاو لقب ةدساولا فو رعمل-ةبلا( لقب ١)

 ْ رعاشاالاهت لقب وهذ ضرالا هت ريضخات ان لكلاغبو لقبلا عضوم
 0 لقيلاعممهتواذف تنين اه . مهل عس رلاتناذا موق َ

 | ٍنانلشب تيكسلا نبا لاق دشتلا بلقب لقتالو «:.ل ترخالوقب لق عالغلا و لةبد | ٍ

 ْ لقيماولوةي لو لقابو يةهقرو ةريضخ ترهطو ىد أ اذا كلذو ثءرلا لقبأو علط ىأزيسعبلا | ْ
 اًهلَدن جرح ضرالا تاقبأو رداو :!!نموهو سروماولوةءزلو سراوونهذسروأ ولام 1

 امفازو 5 ا "قالا انيوس نب هاعلاق | ! ١
 عاطو 0 كازو د قا اهلاقبا لقب أم رأالو « اهقدوتقدو هنزهالذ ظ

 اذار < لهفلا دش .لاه للا ىع :رىأراملا تاو ”ق.قس ثدنأَس رمد ض رالاثين أنّنا كافبأ الا ا ٠

 قيشل 3 ل ظ درغ هن عايرةارمم لانو 5 لقمع ماءالا ىلع قس هّلئأن ىلدوهلا ظ ١

 يدق نر ةسيقو ةالررم مال تالددشاداالانلاو 5 لقبتلا لأ ىف تاقنلا» م متلاونأ لاه شم لةعتو قيالكأ|
 7 تهم يدار متاوهلقانن مىعألثملا ىف,هلوقر اذ ىلع ةالقابةدح اولا تدم تفافخأ اذاو ترضع

 - اذوبءالو ب او يفرد فك رتشا مكي هل لمقف امهز درسشع دعحاب ادد ىرتشا ناكو ت ماا ١

 4 7 مهلا "ىلا ىف لدا هءاونرمضف ىبظلا تافناف رشع د عأ ىلا كال ذيري_ثي هناسلحي نخأو هفيخدلا ٍ
 : هدر 5 , فعلا هلافمض رس( ديح لات

 "دافراتعر الرو نو معلا لئافوهئالاءالعرانان 6 .لئاو نايصمءانادامواناأ ظ
 كوالا سس ظ لكان ماك نامل "”ىملانم «© هن 1 - مهلا دنع لازاخ

 7 هيقلوب ال 3 دلت امدفلوقباانمفذتلو ه اقترنملا فرعتإ ةيزب زارا لوقو |
 انتا نس ||| قدسفلاّ الث ودلاب هنظأان أو ءاباايو راذكع و ىلةءل |نم قدس فلا نأ ىلإ مارعالا اذهل |

 نادلاىب| || دشناو طقالاناملذع نمسلا كبل ]| ىومالا لاه لك ىلةْلان ملل َلعْئلانَم ْ

 ضحسلا . 5 طلع يدقدلا عروس ةفاكبسل او "هل دكبلا ديزوب أ لاهتو ةلاكملاكاذكو ه لكمااهمدؤتلنانشغاا

 . ءاننا ىف ن الاكس هلا قي وسلا ليكمل بوشعي لاهو تزوأن 075 ءامب هلم ثقي وسلاب ا

 3 1 1 تروم |[ كاك هير خسف ءاملاب هلكت نودطملا طقالا "هل كيلا ىلا ا1لاهو لام نيالانالب دقو داو :

 : 8 أو قيقدلاو ف ولا تاكيدقو ات ماىذلك ءانولكب اةليكبلا تاكو هنهت نأ ديز

 : 0 | موقلا لكس وطلخ ىأ مالك ا ىف لجرلا لكتو هطلخ ىأ هثيهح اندلع نالف لكبو هتطاخ ْ

 2 آ رح سوالدشت أو ةيذغلا لكدتلا دديعوبأ لاه برشلاو جلاب هولعاذاانالف | ١

 اذا 0 ظ الك_وأ انهباسعيب سواه 5 ةعاضد نم اهترعصب أ امرخ ىلع 2

 3000# |١ ليكبو ضعييانهضعب طلتخااذا 3دحاو ةئيمعوةدحناو هل كب جغلا تاظلاةرو  انغتىأ

 | ”ىلاكبلا فونو ه٠ بحرأو ل كبهبف تكرش د غل « تمكنا لوق هنمو نادبه نيالا
 |( هلق ةلاكسبىلابوتنموه باه لاق هلع هقاناؤضر”ىل_هبحاس ناك

 ( حر فلا نم هلهلاق تيكسلا نا لاه هليالو اهل هبانتأي لف نالذ ناجع ولانه ىأ لعد

 | لالسإا سذنلاب :هليلاو أش ىأ هالو "لهب اصأ ام مواوقوريملاو لايل نم'ليلأو لالهتسالاو |

 _ء تي م



 *(لغإ « ه مابا لدن) 6

 1 دمالاة ماش !اهمامعب ءالزب 5 هلل انرثال حانون ى ذك سها نه

 ْ رعاشلال اف ماظعلارومالان موق نممناك اذاءالزيب ضامن نالذو
 : ءالزيب ضامن كلاسملا بحر * موجورفاموق تلغشاذا ىلا

 ْ رعاشلا لاق ميرتلا لاب الاواضيأ لالااو مارا ىل#بلا «(د-]) ا
 ْ اهليلو كل -ليضآاكراننو “و مّرم انيلع ل مكتراجأ ْ

 |لسم هوقو لطن ىأ لسابوهف ةمضلاب لسا دقو ةعاصتلاةلاسااو قارلاو رج علا" هللاو أ
 ةيقباضي ؟لمسنل او هجولا هي ركل ل .سسلاو برها ىفةلواصملا لس امملاو لرد ل لم

 علوش اذا يامال اهف تف موقلابارش نمة بن الاف قءاموهوذيمناا

 رفعج نب صوحالا نب فوع لاق ىللسموهف
 : قا يضف مديالوهانوعد « مرحربغل ”ىئىلاسداو

 | هلوقو 0 /ايلطباةين مجم هرخكي ىذرت الاولاةف ةيفصسلا ىبا مدريدق ىبأ فعن ءىلك ناكو

 ”ىدعءطل اهغباذال دشناو لة ىأةدربعوب لاق تيسك اع سفن لس: نأ ىل اع

 ْ الأف اًهرءادردلا ف ناكاع «. !ساعةقافالا, ان هرندغو
 دقو برضااوأ توملا ىلع هسف:نطوب ىذلا لستسملاو مهل تناكسض ةيدتكءادردلا لاق
 | ةلاسعال لةةيوأ لا ةد نديرو برا ىفهسسف:حرطي نأوهو لاقعحاى ا لبيسا

 ' سلا رمت رثك 1دق لاقي هقا مسلاهاذالج رلا عبسي تيكا نيا لاه «(لعب
 |[ لاه ديدحلاة طيب هيهبشتو ا باتل لسب ال ها مسد لوق نم كأ
 | سايقريغ ىلع لطانأ مهبجاو قلل ادض لطاسيلا ( لطب ١) « لصبلاك اك رو ان:امدرق « ددسل
 ا | بهذ لاقيو هريغلطب اوان الطبو الوطدو الطب لطس ْئشلا لطب دن_ةوالطنا | وهب مل يم
 ا |ةلاظيو ةاوطب لطس مذاب لجرلا لاب دقو *للطب ةأ ارااو عا مشل !لاظبااواردهىأالطب همد

 ١ ظ عماد حو نزلا لعبلا ( لعب )ل لاطب وهذ لطعت ىأ ةلاظب حفلا رب ريجالالطبو اعاصمراص ىأ
 [لاه العب راص ىآل جرا رافي شنط توازو وزال دوز اشي رمال لاقنو ةلوعيلا
 أ لثفلا لعملاو ام-اصو اهم نم ئأ ةقانل ا هذه لغب نم مهاوقو « ىلعب ناك ام* سل هب ب 71
 ىذعلاو لعيلاو رعوبأ لاق لذفلا لعيةسا دق لاقي قسلا نع ىنغتسيذ هقورهب برشي ىذلا

 | هقورس ب 700000100 زمانا هس انى ذغلاىنصالا لاف و ءامسلاهّتةءاموهودداو
 د دمنا ءام«الو قسريغ نم

 1 هانتالا مظع ناوىلهءالو .« ىسل ىلابأ ال كلانه
 كيلعبو مالسأا هيلع سانلا موةل ناك م مص مسا لعبلاو رشعلا هيفف العب برشام ثب دا ىفو
 رعاشلا لوفامأو ايا طابو نسر مان فل را مخل رشا ربل رسا

 لاعيااو لمالو امهصيال ةعفت ع ضرأ ى ملاقنف ءةضي رع لعب ىوظانواعاماذا

 هنعالت ىأ ”اهجوز ل عانت ًرملاو لاعبو برشو لك ؟مانأثيدحلا فو هلهأ لحرلا ةمعالم

 بك رتل لاغبلادحاولغبلا ( لغب ا ”ءلءز ذأ ماو شه دى أرسكتلان ل -رلا ل عدو
 رب رج لوقامأو لغبا!ابحاص لاغبلاو لاسغيلا ةعاجءالوغبملاو 'لذب ىثنالاو



 166 «(ازبز» ه(ماللاتان) و

 | ىأل يو لاجب نيشو لوباوةقانلا كاذكو و لجابلهنامصشأ اريثكلا لجرلل لاو ةيحيلقعلا

 رهز لاف ديسلا علا لجرلا لاجضلاو رعوبأ لافو ميسج

 همشعلاب ىد مي داق ل واصلا ثلا ىريتأ نم . ه.قبهبونكللف « ئفالرعش توما

 ىأءو كال" 5 ولامىد ميو لاقل كلذال ولو اندهم لاه هن'اكداقيلالاس ىدهي هلوقل_عجاأا

 بح عجل و يعن لرصتلاو «لصاردسلا دنع نمو ه تيمكل وق هتمو ءافك أ[

 ام ىئاحي نولو ةيال م_منأ الا لا طق نول اك كا < نولو ةيا دبأ ةنك اس ىع شالا لاق أ

 ديس لاق ىسحىأ أ لو ىل<نولوةن كلو نطةتولوة. | |

 لح يسعلا نمت الاىلح »م هلفس الف كاد أ ىتخ أ
 عوبرمل ا نازمقْر همي نأوهو ل ظح لج رلالظح لظ# ) لجر مسا لدي دج

 نم هكشي رصتاب لضلاو ىلا كلن عتاب لملاو لضلا ( لن ل عم اتوةرأغلاو

 | لضلا ىلا هيت ىأ هتاخمو الذم هن دو ىأ هتلذهأو لمذم ولت انوهف اذك,لجرلا لع دقو |||
 | هزرال ازورأ لا الا دف دب ودلاك لكلا ديدشلا لا لاو ةتبحمت لكم ذاولا لاقي و أ

 يل ءو لثمو هو همش لش ءنادخأ لدبو لدي لاقي هرب“ ءىذلا لدبو لدبلا لب هدبلا (ل 3 ٍ

 عجو لديااو فرحالا ةعيرالا هذ هريغ لعفو زف يف عملو ديعونأ لاق لكنو لكت د أ د !ً

 أف وللا نههّلذ 'هلدبو ءريغيئ ثلا تاديأوالدبل د رسكلايل دب دقو نيلج راو نيدملا ىف و
 |هذخأ اذاهي هلّددتو هزه ئشلا ل د.ةناو ل د تأي لنا وهريغتاشيأئشلا ليد ةواشمأ ||

 لديأد-اوتاماذا ,همنماين دلاول تالا هلا نمموقلادبالاو لدابتلا#ةداملاو هناكمأا
 ةتطع ؟ىأالذب هذبأ "وشل تلذب ( كلذ: ليدي دحاولا دي ردنب لاق 54 . ايهناكم هللا | ا

 .هتلذبباسثىف ىأ هلذ ام نالفان»اج لاقي با كلا نم نتءامةلذبملاو ةلذبلاو هءَدِجو :

 ا
 ا

 نالادج رار 0 :كيدلاةرفع لثاربلا «(ب ا نواصتلا لرتلد.تلاو هناهتماهريسقو بولا لاذ ذشاوأ]ا !

 بش : 0(2) زعاراناع هقطعف ريدتسي ىالا لش )اوعو ا ةهوبتو ىرابشناوأ

 هر ا! عادحان, اوهالارب + .عنقمبرخ لازرالو.
 'لافو لداعارب مخياوفب ,وطرجج ل بطربلا ((لط 7( هلئازب سفئاذلا ةلأ ريكي دلا لآ نيدو |

 ,دحاو لبقربلا( لغرب ) دد_راتع :رو ةوسناق م طلاب ل ظرخأ انج !دمال ىلا لدطارب ريض |[

 ع هوو ةيسداقلاورا الا لثمابلاوفي رلانيب ىلا دالبلا نهدسعو ألات ل غارتلا |

 . م بنتا تلو ةننسا!ىفكلذو ىتنأو ناك ارك ذ لزاد وهف قشنا ىأ هباتّرطف الواي لزم ريعبلا لزب( لزب )ب
 ف ارو ل عت | ىلا نسل مسااضيأ لزاسبلاو لزاوبو لّربو لزي عمبلاو ةنءاشلا ةنسلا ف لزياعرو ةعساتلا 59 - 6 5 5 3 . و هال * : 9 .٠ 4 ٠

  سوءاقلاةر ارو (؟)مهزلوق ءةمو قةشتىأ لزيتو اهمدلاس فران ةصتو بارمشل !تاّربو تءاط»
 ش ِ ةاءانر لايام ةلزانمها تيةبامم-هاوقو قشثاىأ عاطل لزتناو ٠ مدلانتره_ثعلانمبام لزوتتأ||

 هأ هدرا رد ئم دذع س دلىأ ةلزابءد ةعام بو ةهدلاف ةددحاو ىأ ةغارالو ةسغان' مهل تيقبام

 ام دعينإ و
 - نا: 0 نب ورع لاك ةدئوذىأ ليو ذ ضأو أتى أ ةلزا مهطعيلو ةلرانم دنع هال رتالو لام

 1 5 لزما]ىذ الا ىف ءا طل سررودت » امدعب م شفلا ب كوكل نع ار وشل سانثأ

 رعاشلا لاه ةدنطلا ىأرلاءالزبلاو باريشلاهيىتصياملزبملاو |



 ١6 (ءابلالضن)« +» ١ »)فل(ء 

 لس واح هاهم

 0 رعانشلا لا اهلك أيوأةلاهالاذخ أي ىذل لهأت لاو لدول ةلاهالاو لحأ هيأ |[
 ْ ٠ هللامزمتقفنأىذاانا .« ىلحأتساو ىانىلكل بال أ

 ْ الوع أ لهأب ولع, نالق لها نقو ةرقت ةقاعلاو لهأت سى :الواذكدا ل دأ نالذ لوو ١
 [الهأو اج م مهاوقوذب ثدنأ اذا لجرلاب تلغأ" قاسكتا لاك لهأت كلذكو حوترت أ 0

 [ال اهيا ةنلسا ىف هلا نهدي زون لاه شسعودستالو زأت_.افالهأ تين أو ةعس تدتأ ىأ 0

 نآس لاق عضوم مساتهيا 0 )اليه أتريشلا هلا كلعأو اهفالجةزراهكلش دأأ 0
 ا ٌرح وذ ع نم” لد أ ىناج ه ىل للا ل بج نماكلام . هتءهلاىةرتبا'نناأا ١

 | مولوقكرهاغ ا ليتاكم دل يئاربس مهلوت ”يقايرسد أ :ىئاربع ىلاعتاقاءاسم-أ نمسا لباد
 2 نو هللا دمع | ْ :

 نتابع ةؤدننلاو طبالا نيب ثلا ةمسللال دأيلا «(لدأ:] ((اب "نس

 هس. رتدير اطل نب دي تخت ااه[ 0 ْ

 هلد ايو هناما لقرالو 5 فز انمال سلا ذفدف خا

 [هثينأتل فرمصلي الش فخالا لاق" رمجناورصسلا هيلا بسني قارعلاب عضوم مسا لبان( ل )||
 | ةفرعملا ف فرمماال هناغ فرجأ ثالث مرخص ناك اذا تنؤمئث لكم تأ ثاذو |
 لوتبلاولبةّنباهقلط مهاوق هنو هريغنم هتنبأ اذاالتن ريكا تالا 6

 الا نع ىلاسعتةقنا ىلا ةعطةم ا ع لاسةد و جادزالا نم ةعطقالا ءاودنعلاءاسنلا نما

 | هفاك :وةسي لدم 'لذعلا كلتو ه5 نم تنغت_بادق لذا نوكد هلمقتةلمتءلاو ل وبلا و

 ا لطاركلاك اهلامأ ٠ .تننجذ كني داملالذ لابو عيب اودح اولا
 اتانعأ ةوتنم اتلادد ثنب'هلديمت أ سا لايق لئات عججلاو تيل وي سيكاوعباو !

 هللا ىلا اذ دل! نععاطتنال الطن ١ وو رلامب ف صوالو اضعد هضءزاهاط بكم ربلاقاذلا

 ا ودمت عضادا لتشموهف لشن او ال شنادسل !لّتتو ىلاعتداوق هنمو لضتا !كاذكو |[

 أمهيلا ةيسنلاونملا نم" ىلع «(د+) «لتتمنارا_ستدن اكهزحارلا لاق ”تدالا |

 ًارامغام اراغاوا داياو عبس رورضمداو ذعمنيرازنَنال د دعم نم مهنابلا يو كنر <« ليا

 أ ىلا نعلانمالحررنانت ىلصلاهقتادبعنيريرج تأ ىرتالأ .ن هلا را :ل.كداو

 لاّقُف برعلا 1: ىهدقلا سس داحنب عرقالا

 عوبصت'لوخ عرسي اكل 5 عرق أ انس و

 ا لاهاي ءافلارامذ! ىلع مزدللا هقححو عربصت عفراغاو ”ىت وهوا هلم سف:لءغ |

 ْ الثمان ء رمش ارم داوو اه :ركشدهللا'تامبسلعا لهشت نم» |

 آهن. "اكريمللا ميد: ىلءوه لود هيو.دس ناكوأ دتبءام الككانلا د بأم نوكب واهر كشاف ىأ

 أ ءانلار امضان عوف سه هنأ همض نوفا الذ فاثلا تيبل امو لجأ عرصين ا عرضت كنا لاق |

 | عدقو "هل, عم للا ىفو و ةرتثع لوق هزمو. نيكستلان ىل< مهبل ةمسنلاو يلم ينم نطل
 ا رمغل ا ىف أن نءبرةءب ىحوناثالان منام الاةلزنع ريعبلاو سرفلا نءوهو قرع لجالاد | ا

 ا

 ك0 م م ها هم

 ىنقدل ١



 1 ه(لهأز *(ماللا با «

 أ لوط ام مهلوقو لدم لا كل ذكحسصو الماول أي هريس ىلما لاقي“ ةيءاجرلا لمالا( لما ل

 | ل.ءالاوهلانيبة سم هملا ترطثاكأ ئش دلاتاَمأتو ةيكسصراو :لاطاكوهو لمأ ىامتلعا|

 |ليوأتلا( لدأ) اضيأ عضوم ماو لم نماو ف هضرع نوكي لل ءرلا نم لب لمعف ىلع |
 ىذدعالال وق هذمو ىء«هتازأت والد ,وأت هتلوأ دقو ئذلا هيلا لوؤي مريت |

 ْ ايضصأف باقسلا در لأ احل وأ: تناكاجت 1
 | لرلك هياقىفاريغسص 001 هريسسفت ىأ اح لوأت فب :دسعو الاغ | 0

 | همأ لثماريبكراص ىت> بشي لي ليغ دلا بقسلا اذ_هك اميدق راش بف تتش |
 1 ىشعالا لاك هعاس !اضيأ هلو هلامعو هلها لجرنا لآو هيصعننباهلراصو ١

 0 اعلسلاو ملا كيب ناسح ل آوذ 3 موصصخ تاق عاهويذكبف

 سس ب ع هر معلا الاو صخد*شلال الاو عمت ٌسدج وهذ

 "ىدءل الاف تارسلاوه سلو صومشلا

 ال "الا عفرب "فق نءراش "اك و انسراوف ى دعت مهانشلس ىتح ظ

 ل | الاةدحاواضنأتل الاو تال الا عهللاو ةادالاةلا الاو هللا الاهصفردارأ |

 اهباهمئاوق همي و ةقان هب ريثكل وق هنو ةينعااهبلع قد" تايشخ ىهو تال / الار
 ا عبرأ حلطلا نمتال اعضومل « « اهبراىدبتفتاض نا فرعتو ْ

 ْ رعاشلال اق ةزامااةل الاو |

 | لو#ءايدحال ؟ىلءاموي « .هتءالستلاظناوىن ا نبالك ظ

1 
 زحارلال اك ءوستف  انوهللاقي ةلاملاتل الاو

 هلا دلساب 'ساعلاكرتأو 2 الادعبتل "الا بكرأدق |

 نس اواهساسىأالا ا اوالوأ اهلو زي هتسررحالا0 لاقي ةسامسلا ةلآبالاو لآ [عمللاو

 حالصالا لايتئالاو هساسو هملص ؟ىأ هلام لآو اًسلع لب اواسنلأ دقم ه ضعي مالك ىفو اسهتياعر
 : دسللاف ةسامسلاو

 اهماماةلاتأترثؤع « ةلنركبذجوةءفامحوبشب

 7 | تضط لاقي عجر ىأ لآ 7 اهمابياهفضتىأ تت نم اتقن لو شتا تل نسما "وهو
 اكدمرللادا | نيللا لب الاو رثث ىأل_سعلاو نار طقلال آو عجر ىأ اذكو اذكر دق ىلا ل" افبارسشلا

 0 0( قدزرفلالوقهنمو لوحو لئاحو حّرقو حراق لش ملد أ عجب اورئاسللا
 )1( ةغبانلا لاق لغيوهو « لدالاد. دلع تيا يهل

 الي فصا ارخآن ندتيرشدقو ٠ انه ءرغث ني ذاربلا* لب هنو دربو

 رسكي ليال تاذك نزوك ةمسرافاا«ىعس ىذلاوه لاقي و لاعوالا نم رك ذلااضيأ ليالاو

 ٌْ | لحال كلذكوزا دلا لهأو لج رلا لهأ لغالا «(لأ) لأول هففةزكذنل وأو ةزمهلا |
 : ىلئانو ىدهج دجلا ىف متيلبأو » مهدو تن ريت دقو هلدأو رعاشلال اق |

 : |تالعأ عجلاو ىلثان نمىيق ةاط كلذ ىفه4 تاذبو هلتضّر_عتد_ةدولا له ودنمبرىأ

 1 أ لاعكرعتلا فعابدقو لال لماليلاوعجباكس ان ةربغ لعءابلاهيفاوداز لاهأو تالغأو ْ

 ِ | لهكلرنمو + اهلاخآن ء«سنالاامةدلب و ةشسةشالا شنأو دانز و دنزو خارفأو خرفلثم |

 ل جادت نحل



 «(للااله ١١ ه(فلالالصف)» ١6 ؟

 أ ةلك ًاموةلكأ انالف ت ذا لاقب لك أ ًايهنم ىذلا عضوملا ةلك ًاملاو دا كصأل اوك دكتلا |
 , الاك [ثقداملاقيو ةديصعلاو معلا هيفا وذطد نأ" ىلا فنمسي ىلا فاصل لكم او
 ٠ [لزعت ىتااةانثلاةلوكححالاو «ىفذالا ندع ةعدفلا مضاايلاكالاوام اعط ىأ عفلاب

 | هلاك أنه لايشب ةلوك أما هنا بك ال امر اهذ ثق 3صمالهركيو نعستو لك دل |
 اهدا ليكسسالاو هلع مالا :ءلغلال وعفم ىعبعناكناوءاسهل اهل دامو عيسسلا 5

 ظ رعاشلا لاه: .لك ”الالضيأ ليك ءالاو كاك اًويأ
 ش' ' ليكالا موك حم مضنلا»ىل طا تييخىبأ ص رقت ار هعل !

 ٍ |رعشأ اذا مضلا,لاك ابو هل تعف ىلع ةلكأ ىهفاعامس عمم لان مالاك اةقانلا تكمارأ

 || اتكتنا 0/0 افا ةنيبلاخ :ةيناجرتلن هدف بدينا ظ

 ىذعالا لاق يورط كلا دمنا ءلكت أي نالفاضيأ
 ْ نلكتات كةزتامآبيثانأ « ةكاأمن .ابيش ديزي غلبأ ١
 ' لأ ىربو أ بترشيو لك زيىلام”لظ مهلوقو مهلاوماذخأي ىأ ءافعضلا لك اتسسينالفو |
 ا بما كا أنتو سانلاهمعطأ ىأ هيرو ىلام لك 1نالفاضيأ ل اقيو ءاش فمك
 : ٌ رخ نب سوأ لاف دهام

 ا ٠ الكت ي-يفقِرول الت .» هيارغت اك ايلوص ض أو
 ٍ أ قريوافصىأ الا "لؤي نول ”لؤو لو ”لاهلام ل ايدي راب هنعطال هلؤيلأ (لاا)
 : نحارلا لاق .عرسأ ىنععاضب أ ”لأو

 "”لاىدنمهللاك ف كرا 95 ”لثنال باهحلا يفر هم

 ةداممْن,ا لاق نينالا للالاو عبرمبىأ "ل مسرفو ةعرمم ىدذسرف نم ىأ

 .. لبلآنو.ءاا تامون دعب هل * قماوب نيم أت اماهلالوقو

 الجرح دعتسمكلالوقامأو ليلالاو لد ولا هللا ةيالملأد الا لثي "لأ دقوأ

 لذفلا بعاكلا اهيللأ تءداذا 32 ةاظمءاربغفف تنأامتنأو 0

 ةياكح ير نأ وي نأ د سعوا ذو توصد باتو ص دير هناك لالا ديري نأ ذو

 ْ رسكتلاءءاقسلاللأو .هبيسقو هريرخن املا لءلأو .نخرص اذا ةبطبنلابءانسنلا تاوضأ
 ظ *لالاو تدسئ أ انمنأ هنانشا تالأو فيغشتلا راهظاماج مدد اذهو هير تريسغن
 تبان'نناسح لاف هنا ارقااو دهعلا اضنأ ”لالاو لجو هزعهلاار» ريتكلاب

 ماعنلا لأر نمبقساا هلال سد رقنم كلانا لرمعا

 (1) رعاشلا لاه ضرعاماصنىفو هب رمحلا ىهوتفأ عيب تفلاةلالاو || ه/
 ْ : بطعب داكد قو ءاد أ درع ىضم « امدغن”لالا لصتمقدكرادت

 | تاأوتاف رهذ لحج معس اووذ لاب لالا اأو نافجو ةنفج ل همرلالا ىلعاضيأ عم وأ

 الإ :ةنطارهتقان ذأ فضي دعلا نية فرط لؤقه مو هف رانك وةيج ىااللأؤغلا |
 ١ .درفملءو<ية اش يءداسك 35 ام,مذ قدعلا فرعت نانللؤم باصتالاو

 1 0 ب يصب نجاو دمج تدني فاو سوو هدوم بس - بجومم ودع ب تابعي سوسن دم سس بوه حع سل بجو هس ببجوسمم

00 



 اها ه(لكال» ء(ماللابال

 هارودز ذونأ 0-0 | 3 اصأو لاصآو لصأ هعجو ب رغما ىلا رصعل ادعي تقول ل.بصالاو ناسللا |

 0 (1) رعاشلالاه ةهليدصأ
 ْ لئاصالاهئافأىدعقأو ه هلهأ مرك أ ثيبلاتنال ىرمعل /

 | نونلا نءاولدبأ منال.صأ اولاقن عملا اورغص منار ءروربعب ل ثم نالصأ ىلع ضي عمجيو |

 ا ١ ةغبانلالوق هنمو لال اولاتفلا

 دن م عرلابامواناوبتيع #3 اهلئاسأ الاليصأ هيف تفقو ْ

 | نيلصو٠ اننتأو لمصالا فانا د ىأ انلصأ دقوان الص او الالم_صأ هم ”ىنابعللا ىحو |

 ْ ألدأدقوىأ امك ىأىأ رلال.صأ ل جرو هلصأب هلكئ أهل يبصأبا ئدلاتذخأ لابو |

 أ اهثخ ىهو تانحلانمسنج كير هلال ءالاو ةلاصأو ذ لص ا دجمو ةم انت منض لام ةلاصأأ

 | |باودلار صال ( لبطسا ]و لمأ عجل ولد هسأرّن اك لاجداارك ذ ىف ثي دا فو |

 اهلاعفأ ىل_ءةيراحلاءامءالا الا هلثاوأ نمةعبرالا تاس قحتال ةدا ازلاّنالةءلص أ هفلأو |

 | لطيالا (لطأ) برعلا مالكن مسد ليط”الاورعوتأ لاق هيأة نديم
 | لطانأ لطدالا عدو لاطلطالا مجول او لإ ,١لاثملطالاو لطالا إذ: كو ةرصافلا |

 ًاراغص لئافالاو لاقالاو تباحال اوذأ لذ أنو لفأ”سعشلا تلف أ دقو باع ىأ لأ (أ)

 رشز لوق هنمو ”هلفأ ىتاالاو لف اهدحاواهوهو ضاخملا تاني الا

 لكسإو لقعااصقاناا وهو نوذأللا لادبالوفأملاو « مع لاف نم تش عاخم أ

 لو: .ةمقالامضلابةلكالاو عشت ىت-ةدحاولاةرماةاكالاو الك ًاموالكأ ماعطلا تلكأ | 0 ْ
 لك الاو كل ةمءا ىأ كل ةلك ائثلا اذهو اضدأ ةصرقلا ىهو ةمشا ىأ :دبساوةلكأ تاكل
 0( فام هللا لاق عساو قزرو است رإا - نمظحا ذولا ذك وذ الفاشي لاو ًاماشبأ

 [ساننلا باتغي ناك اذاةلكأو ةلكاوذا هنا لاي ةبيغلاريسكلاو م ةلابةلك الاو ةلكألا ظ ٍْإ
 أرك ارم كااناضيأ ةاكالاو مد هم أمل لك اينو دعا بأ لاعت هلوق نم هناك |
 لاش ابلعلكز ؤدىلا لال انضي أ ةلك الاو لاك الا نم ةلك ١ىدس- ىفدحال ىف الاقي |
 |لك اوهف لك ٌويام لكورصشلاو للا رملكالاو .ةدطكالا نسم هنا لبقن ةبكرلاو ةسلحلا
 رمثك ناك اذااةنأ لك اود ب وتو هلك أ عطقنا تهل لاقي و متاداهلك ا!ىلاعتهلوق هنمو

  زاكجا زو لل د ةعاذ ناك اذا لك اوين ل بواشب أ انقيو_ لك ًاوذ سا رقو اقمفص لزغلا
 عهجوهو دحاو سأر مهعيشي لدلقم هىأ سأر ةلك أمه مهلوقو ”ىعصالا بح اصرصنوبأ ١

 انالف كتلك و ”ىلء«تمءّذاىأاضيأ ىتلك آو دي ديد_ثنلاب لك مام 6-1 لاقرو 3

 ا ةرقنامعتلاىديعلاقزمملادشنأ انو هتمهتنكمأ اذا

 تسود از 5 4 ا قزمأامو ىكردأفالاو » لك ارخنكفالوك أ تنكناف ||

 َآ

 ١

ْ 
| 
| 

 كفوا

 نكرر 0 هللا ماعلانم_ممدن سلا سال نيب لاكمالاو ىريغكاكوأ الو كاك آالنامعنلاهللاعت |
5 4 

 امحالا» ب لكك ةدحاو ةروص ىلع تاءافو تاعفأر اصف هعم تاك[ ىأ ةلكاؤ م هنلك آو هةمعطأ الاكس : ١

 0 0 لمو | نضفلا لك ١ او ابا اتمعط أ ىأ نأ بلك. آوتطخلارانلاتاك ألاقيو واولانهتتك او لقتتالو أ '

 سلو رسل 7 علك املا مريغو عاتر مانو دخ أننيذلا» ءامخالا ةداس لاك الاو ملأ اذا لكو ع دزلاو |

 00 تت تتشلىىىىصت7ت272تئ ت2 232-22-2:



 ه(لصأ)» 39 ه(فلالالصف) « _ دلل 39

 ١ ديسللاق الابتآت راصىأ مانهملا تلجأتو. ْ
 اهمابب اضف لجأ تاذوع « .اهثالطأ ىلع ةنكا اسنيعلاو

 - انلاو اهاكتشاف هقن< ىلع مان ىًاريسكلا,لجرلا لجأ دقو قنعلا ىف ىف غجواضي أ لجالاو
 أ انللا نم هتيلاط اذ اهتينط لاقي اهنمدفوو اد ىأ هنمفواج الج لاقي هئمةاوادملا
 [لاقيو لاعوالا نمركذااوهو لي”الا ف ةغا ل الاو ةدم ىلا ىئناحأف هةلجأ ماو هّمضَرَمو

 ةددشأاءابلا لع بارعالا ضءبءالعلانيورعوأ لاق نزوك ةيسرافاان ىعست ىذلاوه
 ”ىبارعالا نئادشنأو فرطريغاضيأ تناكناوامج

 ' لاميتا يسم ٠ لوذشلانمانذأفذ ذاك
 لبيه أيار اريث مهملع لج أو هل اعل او لج اعل اًدض لب "لاو ىلبتالاو ليرالا دب ني للا |

 ريمج نب تا اود لاق هدوشو هانسىأ الأ

 هل ان ال جاع ىفاوبرتح ا دق 5 مستني تاذ ام ءايخ لهأو

 ًاوهفءاملالجأتدقو لج< املا مهجأو ءاملا عقنت م يدا حب لج ا اورعوب بألا هيناجانأ ىأ
 ١ فورسعم مها ىيموهو ع ضوم مسا ىلعت ىلع ىلجاو عقجت ىأ ل >-!ءامو لحأتم

 ١ رعاشلا ل وةهنمو |

 1 | برغلاهحمىلجأب ٠ بيرملا باج ىهلس تح
 | منوقيدصتلا ىف مث نم نسسح أ هناالاشسفخالا لاف مثلث مباوج و هاما لجأ مواوقو

 | اذاو مثنمنس> أناكو لجأ تلق بهذ: فوس تن أل اق اذاف ماهفّةسالاىف هنم نسحأ

 قدعلا ف عجو لدالاءارغلا لاق (ددأ) لجن ءنسحأ ناكو منتلقبهذت أ لاق

 ىأاضج قاطتامةلد ادانءاج لاقي :ضوجل اديدشلارثاخللا يللا انضيأ لدالاو لجالا لم

 | بدجو ق.ضفراصى ًاالزأ لزأي ل جرا لزأ دقو قمضلالزالا لزأ اّتضوج نم

 لذأملاو فوخنمىرملان عمو اذا هنولزأب م_هلاماولزأ لاقي نسما اضيأ لزالاو

 جلانلزالاو قاضىأ قز ابو ىرد ص لزأ:لاةيءارغاا لاه قزأملا لثم قمبضملا

 ا بوةعيدشنأو بذكلا

 0 لذااهتدومفاماوبذكدقو مم اهّدوو ىليل بح لزا نولوةي
 | ميدقال مهلوق ةماكلا هذه دأ أعلا لهأض عبرت ذ"كزأ لاق. مدقلاّ كب ركنا لزالاو

 | اولاةذفحأا_مالافاأ» ايلا تادبأ مث ”ىلزياولاةفراصتخ اءالا مت ةدب لف اذه ىلا بسن مثلي

 |لاقيمرمترسالا (لسأ )ل ىلرث أ لدنو ةىأ كري ىذدلا بوسنلا عر فاول اك درأ أ

 ظ عا ارذلاوناسالاق د_تفتادلسالاوالسأ حامرلا ىعستو لسأ هكوشف لدوط وش هلر كش لك

 | ةلاسأ مضاء لسأ دقو ل.س لسرتسم لكو هلي وطذلانباناكاذاّة لنا ليس آل جرد
 | نياناع 4 ال راسل ثم هسأ نملاس ىلءود مهلوقو

 أ داو لصالا (طسأ) "هلمر مل اتفلاب ل سأدو قاب : الادداوبعدمسالو تيكسلا

 ا اًواجمولوق فايويوي لاك لص أ نمدعلق ىأدل_صأ امساو لصؤملصأ لاسقي لوب الا

 1 | لصفلاو بسلا لالا لدفالو ل نأ الموافق اسكسلا لاف م_ه»جأ ىأملمسمأ |
 اسس تح سس سس اللا



 |لحرو امور ليلا ةرقاشأل هدد أ نم ىأس انا !لبآنمنالفو لبالا ةللص#

 | روب دج لاقو افانتفاوذلبانلقباىأوإ- زالبأو لبابدناسألاجلا عفن : لبا

 "قبل انمعسالولو فاسسأ 5 ام دعب بطالنإ هيج رثساو لبتأف : ا

 | تاذكرابكراذاللب الا ىلع تدشبالىألمتأ أبالئالفو ةلونأم ىهف ثدننقاىأ لالا تلتأو | ا

 | ىو .ماعطلا نم لّمثلاو ةءاولا كد درصلاب”هلبالاو ديس أ نعاهحلصيا هناهلع مقبلا ذا |

 | فلاللاو الاب ل دباف لابولا نم تلو لسمأومتلبآ ثيهذ دقن هناكز تا لام لك شي دعا |

 ىأ ةلابا ىلع ثغض لم لا فو بطحلا نمد ءردا رمسكملااءةلامالاو دحو هلصأو د مهل وقتك |[

 | نمل دالءاهلابةلاعف ىلع ناك, اذا مسالااّنالةلابيا لقت ةنالواهلمةتناكىرخأ ىلعةملي |

 |طاريقوراتيدل "اهالي ناك اذا لديامغاو ةماندوةرانص ل ثم ءابهفيعشتىف سدس |

 (؟) دشن اهفتغتلابا لوقي مهشعبو |

 هلابا ىلع ديزيت غض... ..هاوذ نم موب لكى |
 | (6) تكلا نبادشنأو رم نشر تلا ل يةقلو وا

 ْ ضضزتمل الب الا ىأيو «. انداز نم ”نشراملكأيف َ

 ظ + ديققز <ىدع لا ىراصنلا بهار ليسالاو ةرصبلا بنج ىلا ير دماضيأأ:هلوألاو |

 ظ
 ١

 راج ىكضالك ل يبأب + قلح لي قافهتئاوقنا ْ
 )5 رعاجلا ناك نيليبالا ل ؟مالسلا هيلع ىبيعثوم-ناوناكو |

 ام دنءرشنلابو ىزعلاة نق ىلع 5 اهلا تارئامءامدوامأ 1

 انسب عيملا نيلسالا لأ 5 ةعبب لكى امهرلا حيسامو

 اممجفكلايزهاماذااماسح ه علمل موب هاعانمقاذ دق

 ظ ءاّرفلا همنأو نايضغهناكهوطخ براهو ىثماذا امال ا لتأن لح رادنا(اتا)ا

 | لتاتناضغتنأالاوتأسأ ٠ :اهااكالاثت آالنارأ

 | سهر مالكفو تالئأ عملباو لثة اولاءافرطلا نم عونوهورصتمثالا (نئألا
 | "هلأ لصالل لق هنو قتقلاهيوخام + قعد لاظي الما تالثال امن ك١ ةماعلا

 | ىشعالال أف انيبقهيسح لاق ذا انثلث أت تي نالذ لاي |

 1 لبالات طا اماهرئاضت باو اننلثأت نعامهتن ثلا[ | ١ ١
 1 ساونا لاه ليئاوزثؤمدعلاغيويصأتايثأتلاو

 | ىلاثم ألئواادجلا كلرديدقو . « .نئؤمدحنىسأانغكلو

 ريغ هلام نم لك أب ان هنا ميتملا ىصو ف ثدي دا ىفو لام ل صا ذاخت ا لثأتلاو ليوم لامو

 أ اولاقاعرو الام لج رلا ىعمهمدو لمح مسا مضلاب لاثأو دما فلاي لامثالاو الاملثأتم

 بيؤذوبأل اه اهترفس أ ارثبتاثأت |
 1 ظ دءاوةلاءامالاكا هاه ساسأق ٠ اولثأفمهطا 2ذاواسر أ ذقو

 أه :رسكو ةزمهأ ا ضب ناس! نمو لسا ننثلا ذاسامن لاش د ئنلاةةج لالا لجأ.

 | لايت الا ماو ربح ولارشب نم عمطقل ارسكلاماضي أ لحالاو . كار سياف نمو

 2 حاد 1



 ,«(لبا)# كالا نم 2 عم

 |قلاهدارأ لاقي .وضغمىأ ضاغل!لاقيامكص كل ومديرب انت ند كالاهة جهز |
 .(1)رعاشلا لاق 'لالغو ىكله ىلع كلاش عمم ذقو كل » هبف جهت رلى انيجربتلا ١

 د مذرل:باو مهيلعهنمتنتاسإ « : هعبتكالهلاو لمارالاى رت | اة :
 نيالءالعلا نيورعوأد_كثنأو كلاوهلاىف لاه نالذْل ثا ١ ىفءاح دقو ةازقنلا دب وأ : ك()

 كلارهلاف كلا هوأذئادغ « مدكمنءارئا'ىاتنقبأف  ناعطلالذج
 | ماللاوءاهلا مك كلف تكاغاُما كاد لءفامواوقو سراوذ ىف هانرنسفام ىلع ذاشادهو

 فوغ ةاطقلاتكاتهاو طقس ىأش ارغلا ىلع لدجرلا كلامو لاح لك ىلعكأ فور ةرصمريغ
 | لاجرلا ىلع ة_طقاتملاةرحافلاءاسنلا نم كواهلا وثالاهملافاه_سفنب تمر ىأ ىزايلا

 20000 لافو طقنو ىوريىذلائثلا كيري كلهلاو كواه لج ز لاقيالو
 ١ : اراسملانازاة 2 تداكف « طدسغلا فاه اكلهتأر

 1| جاه مهلاقيأك اهلد. كوودوءاكلولا ةكلهلا ى همواوقهنمو كالهلااضدأ ةكلهلاو |

 1 1 قبل نسبة كلذاواداتح ناكو ةعزرخ نب دسأ نبورع نب كل اهلا ىلا بسن داتا "ىلاهلاو

 وا ديلجم مزال اهاهلاوءانا مضر كات ئداوى عقو لاقي ”قاسكلال اف نويقل ادسأ ٠

 ]|| ىأسمالا ف ل_جرلا كما ندع لطابلا اههانعمو بحت لئمفورصمربغأ|] هز 0 0
 | عنادرك قتمأثيدحلا فو ريضلا وَما ا( و 6-2 سالاف كمتناذكو ”مبودجا||

 ْ )بك قهتمام نسصلل تاق نْوءْنا لاه ىراصنلاو دولا ت كا 1

 ةالايمةهلقب'ئشلا ىف عوقولاوهورّووتلا لثم اضيأ

 ا مذ هرب معقل 5
 أ اج أنآ ة-ةنؤم ىهو اهافذان ماهل د اوال لبالا 00 ( 2 تنتااآل نع ٍْ

 0 رغصاذاو مزالاوأ ثمن اتلاف نييمد" الاريغل تناكا ذا اهظفل نماهل د_>اوال ىتلا عودا |

 | فيفدلاءاببلا نوتكسي ليا لباللا كا وهف و ةمدعو "لأ تاق ءاهلااهتادأ |||
 1 مرو محغلاو لبالان م نيعمطق نو ديرباسغاف ناممَعو نالبا اولاواذاو لانآع-هلاو

 لام لب“ أ لب او تارسكلا ىلا ودا اش اصتسا» انلانوصف:”ىلب الب الا يلا ةمسنلاو لب اتاد]

 ا شةخالا لاق لداوأ ألبا ل_.قةريثكتناكن اف"هلب وم لب ا ىههت ةمنقلل تناكن اف هله وم ىأربق

 عجباز ء«وهؤزيثكستلا نعم ىف«ىتعاذهو لاق لسانأريطواقر ةى أ لس انأ كلب !تءاج لاقي

 | دج لولاه لس امهضعب لاقو لوغ لثم لوب اه دس او موضعي لاق دقو هل داوال ىذلا

 | نعبطرلابت ازتجا ىالوبأ لأنو نبأ ”:شسدحولاو لبالا تابأو اد_حاوهل ف رعت برعلا
 ١ دسالوقهنمو هاما |

 لبأ دةنؤجو د _ءود.عتى 5 تاقرأ ىل--رثك و -اذاو

 أامايشغ نم عنتما اذاهن أ هان ع لحرلا لبأوراسفكورذاك لم لابأ عسجلا ولبادساؤلا |

 ًاشيسرالاماعاذك واذكلوذقملا هبا ىلءمالسلا بلع مدآلبأتد_ةاثيدلا فو لب”أثو

 اق ةاىأ لب ,اولباو هف ةهانق هو ةساكش سكك لثمةلاسأ لب ًايرتسكلا,لحرلا لبأ او ءاو-

 ل
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 عضو ديربامغاف ةالسفا قالو ,وتلا هركي ناك هنأ ميغارباثي دحامأو ىنعلا ل_جرلا
 اك ودم لج را دوس نأ ىسمرخ ” الاثد ىلا هلمو ضرالا ىلءامهاد او أ نيتيلالا

 تكروو كرولا كلذكو حرسلا ىف ةيكرو ىدح ا عضوو هل يثىأ ةبادلا ىلء الرو نورأ ا

 هتكروو ةتزواج ىأاكب رون لبا تكرو؟ىعمسالا لاه اهكرو ىلع هتادجاذا ”ىبسلاةأرملا|
 ريهز لاه فدسملا يف دسع ونأ هنع ءاكس كرو لاح هتلعبىأاكرو 1

 متقنملا م ءانلا ”لدنولع 5 هنبمووا ظلال فا 1 ْ

 ىأ الا اذه ىف ل وا هناو هب هفرق ىأ هربغ ىلع هما ذ نالف لن وو نادع ىأ ن ك"رولاةدد | ْ

 تناكاذادسع أن ءاضأ ءلروموواولا نيكني كروم لءذ هذه مهاوقو بند هيف هل مد دل

 لجربكارلا يب ىلا عضو 1 ةكروم اولروم !ةدسعوب أ لاقو كلغال من ىسكلورلا ٍ
 مثلا مدة منسدلت ىتلاةقرغلاٌْ لارولاو لاه بوكرلا نم”لءاذا لل-رلا ةطساو ماّدق هدلع |

 ريهر لاه لدز عيب اواني ني زي هنمج
 كرولاوزاوجالا ىلععوطةلاالا اهلرازشإلا راقت َروَعَم

 رمالا كلذ كشو نم تبحعو عرم ىأاكشو كل ثوب مضااءاجو رخاذ شو مهلرق( كشو
 هتعرس نم ىأ صالا ناإذ ناكشوو الا ناذ ناك ونمو واولا مضي رمالاك لذ كشوو |

 اكمشو حرخو فارغلا ةعرسنيملاك شوو نالدع ىأاجورخا :ناكشول اًةيو بوة-«ب نع
 : مهلوقدنمو ريسلاعرسأ ىأاك اشيا كوب نالذ شو أ دقو كمسشو :ٌ ساو اعيرتس أ
 تئدنكلا ديزي نب س ابعلا اوس رج لاق اذكنوك,نأك شون

 اباصينأ كو أس هالا ضعمب « ردت. لوتقثلالهج+اذا

 لئماناكشو كش او كشاو فسووبأ اق ةئبدرةغل ىهو نيش ا عشب كيثوي لوقا ةمانلاو

 اظذللا اذ مبلاةي اذه باعث ىح نب دج لاهو عرا هب سم كش 95

 ؛لوعوموهذىجلاهتكعو دقوىجلاثغمكعءولا 4« كءو كدشاو هفتملا.ةءالو

 بكرف تح دزا ضورلا دع لالا تكءوأو بارتل ىف هّمَْر ءاذا دصلا بالكللا تكعوأو |

 دكر عماش ا دكع ولاو ىرحلاىفةديدشلاةطةلاةكعولاو تدك ولا هنثم مسالا واضعب اهضعب

 اهجوزنرتةأماتلاق نا.لاكاوكولا ) كر )ل اضعمهضعذخ أ اذا لاطالا ]|

 0 هتعاب واللا ءيىدكناكم « . كنوزبألو لاوكو تسلو ْ

 كتهو كةمئافدكته دقوهءارواعرت_سلا قرخ كدهلا (ن»>) غ6 ءاملا اردن) ْ

 دوثهلا ةكدانهلا ( كدها) مضتفاىأك تهتو مضلاتتكتهلا مسسالاو ةرثكللدتشراتسالا |

 1 ارااالص كما *ىعصال ا لاق د سا.قريغ ىلع دذولا ىلا اوم سل ةدئا ازفاكتلاو أ

 روم هلاو كوخاف دكت لثم همم غلب اذا ذم: لان الذ كه لاة.وةدال ولا دقو رغتالذ اكل '

 كواهواك اله كاب ْئشااكلد ..( كله ١ هيريضتن_!اندكه"ىبازعالا نبأ ىكحو
 رداون ن_ءدكلاتلا”ىديزيلا لاه مضااب كولا مسالاو ةكل تراكم ومواك_اهمداكلهمد |||

 ةزافااةكاهملاودك.اهملاو دكلهتساو هريغدكلدأو ساما! ىلع ىر ام تسارداصملا 0

 جا.هعلادثنأو هكلهأ ىنعئاكلهدكابيدكاه لوقت يق دع وأ لاو ||
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 5037 ةيووتالاع صال موشي ىأيماكلمءام انا لايو
 بس ىلع ىولتال لهالصالا « مهلزني وقال« نكيلو

 ش ةيلطن- نب كلامودي ز نب كلام ناكتلاملاو ءاملاريط نمرتتاط مسا نيزحلا كلامو

 ورع وبأ لافت سأرلا ةدّدحش ةك أ ىحو ةكبن عجب كير كتل ا.كبنلا ( نان إل (( نونلا لصف )

 ْ «كياوناا|باشولا 5 ةّمرلا ىذ لوق هنمو عفت سم ىأ كي ان ناكمو راغصلا لال-لالانلا

 ْ .٠ دشنيو نيكننهلْنأ برعلا معزت”بضاارك ذرم دكلايئزنلا (3)

 ْ لعانودالملا ىف فاح لك ىلع. .. "هل. ضذاناكناكرنهل لكس

 تكمن (نن) بانع ىأكلازنلجرو لوقاانهف نعطوهغزناذائاذكو هنعط
 دشنأو ملعلالهأ ضءد نم هتعع“لوسنموهف هنرهطوءاملابهتاسغئشلا

 رهشأ ةتسءاملاتكسنولو * رءارع خامس ىعرااتءذنالو

 [أراصىأ دكا .تمضاانك فوديعت ىأك سنتو كفدقو دياعلا كسانلاوةدايعلا ك لاو
 | كملاو ك-املاو كنب هن كسا هنملوة:كثاسن وك ذ عملاو ةكدذلا ةكمنلا راكان

 | ةوكسان م_هاكسنم انلعج ةّمأ لك ىلاعت هلوقام هب ْئرقو كت اسنلاهمف حبذت ىذلا عضوملا
 ًدكاونلاو «ءاود سبل كلونلاءادو ء ميطقنانب سدق لاه قملامضاابثلونلا ( كون

 جوهأ ل ثم ساق | ىلع اضيأ كونو كون موقوز أ ىأ كلونت_مولونأل رو ةقاملا

 نبا نع سامقوهو ه.ْلونأ اولوةبلو دكوأاماولاهو لونا هند_و ىأ هةكونأ دقو حوهو

 | ماعطلا نم تكنو قل ىت- هتسبلاكس من هكمنأ فلان بوثلا تكبن (3) جارمملا
 ١ ىلا ىأ ه-ضرع كمان دكحصو ماعطلا اذه نمل مما لاةدو هلك أى تغلاباضبأ

 أ ىجلا هتك ىرخأ ةغا هذ و هل ثصقنو هتلضأأو هن دهح اذا ىجللا ه:ك-_ماضيأ لاسقي و هش

 | رااةكمنةييلغ تنانلاةبلوونم وة ىض و فند ىأ كمل دقو دك من راكجن هكوذتريسكلاب
 اوكا ثي دا فو هب ,ىوتع ىف غلاء ىأ ةكبن واكب كوذي دب وةءاضبأ ناطلسلا دكه .و فلاب

 1 ثحلاىف ناشي كا ذكو ءوض ولا ىف اهفمظن :واهاسغىف اوغاانىأ رانا ابنكمتل او أب امعالا

 ا عاش ىأ كم لرو مهدهجاوغلب اى أ مهودهج ا ىنعي موقا هوجو اوكهنا لامعا ىلع

 | كيمدسالاو اعاصثراص ىأ دكان كلمني مضلاب ك مندقو هر غلاسي ىأ هوةدع كني هنال
 | نمكئانلحر «(3:) <ل-<الامباهاواذتةمرط الا هاو عطاق ىأ كرمت فدسو

 | اك ان كن بعلا كش نملثملا فو ةراكلل د د كانو كالا

 | كيدو ةنم- ىأ ةكححي دو ةحاحدو معلا مسدالدولا (3:) 2 اولا لصف ٠١

 لاق عضطوموأ ل ءرءاكدولاو وهسالا”ىأىأوه'لدوأ ”ىأىردأ امموأوقو كد دو

 رذتءعءاكدولا,ك هل! لالطأ م تلعسدةنتاآفرعتتنكمأ (1) رعاشلا

 ذفن لم ٠ فن دقو هنو :ىهو ذغفلاقوفام كرولا رو سرد أر د:ء'هلوق

 ريل دو دقو لزنةهكرو ىنثاول ءاعرو «اضرعاعار ذا ماكرو نيبام هه نحارلا اه ذفنو

 ةالصلاىف كرولا عضو ىفعلا ىلعل”روتااو ضرالا ىلعدكرو عضو هناكم طضا ىأاكورو

 ىلع

| 



 ' .»[فاكلابا)

 ا ايمحوزتىأ: 0 ىندمي كل ىلا اذهو تدك

 2 لاقت كلمبو وذ ثالملاو لاملا هك لااةزهلاكتلم هله ىأ اكلءئذلا هكالم ودلبعلا لولمملاو |
 ا ١ كالملا نع نب ماش هلا ىفقدزرفاا |
 ١ هيراقي هولأ ىن همأونأ ٠  اكامالا نسا! ىف هلدمامو |

 ا ءايئتنا هب :الاكامم بمن د هول أ كل هللا كلذ مأوب أكلمال هير ان ىحس اناا ىفوئماملوقي |

 سولاف اه رشق رم هشلا ىفاهسدب اذا كل ذو اهلص ةعبتلا كلمو مدقم|

 لع نم ضيقا هذنكض ئفرغك «. هرشق ت6 ىذلا طمالا تأخ'
 ةعبل :فصي خاعشسلا لوقىلا ىرئالأ دو ًالالاوتلنخكوريد

 صاع :رعابج أ اييتمرافت ئ مه« انها ءامنيروئ اوعدك
 نيمهلا تكلم أو . اها باصأ كلذو اهطيلا هيلع فب ىت>ءاهرسثق اهيلع كرتينأ عسصقلاو
 اهاا ءانسوز اذا هنالفان الفاكملءأ دقو ع وزتلا كالمالاو ءبنعتدجأ اذا تكلم ىفةغل
 هللاقي ةيهرلانسمتويهزلاك كلا !ن٠توكدملاو هكالم نمل ق:الودك المان ّمانسو

 كامو كلو كيلم وهفزعلاو كلملاوهو ةوقرتلا لائماضي قارا حا
 وللا عجل اوك اموأ الكلام نمروصت- كاللاو كلم متغفخم: الملا :يذفنوذ فت لثم | ْ

 اهم وعي لتلا كمل ءوار «ةدك امى دك لو دك الم عضوملاو الملا مسالاو كالمالاو

 لزانو تارباعا فله ايكو واس ل «<ىلذولا لاق
 نا رخل لهأ مصاخ سبقني ثعجالا لنا ثياب ايو ءا اوبأ ءالعم وكيل ءاذاةكاممو كلم ددع ا

 نينمؤملاريمأ اياؤلاقف هماعا اياازلبافي داي فيعممتس افلا رفع ىلا ظ ١
 ها وبأووه لم وكي نأ وفا ”قا-كلالاه  َّنقدسعنكتملو ةكلم دس انكحامن اانا

 قام مهلوقو ىرتشمل نقلا لاسقيو دا ربل صالا ف مورسذست تق ماعلا

 ىنارعالا نبا نع كي رحتلانىث تكلم ىفاط ةثلانث ةغاسفو امش كلع ذل ىأ شكل نو :ىتدكلم
 ئس هنا لخ ديالثو دخلا ىفو هكملامم ىلا عنصلا نس - تاك اذا ادكسللا نس نالف لاقي

 كإءامافاضدأ ل اقيو لاق كله ام او كاإماماف "ن و ٠
 ىلومزنالفلامو دسللا ل الم باقلالاةبوب هبم ءاوتياك المورغالاْ المو جفلاءكلهاماو |
 كئالذلاهنأكلا ءامو كسا ىأ فلا,ةلالم هلامتالفو هقناالا كلج اساور داكولع

 ْ هكبلم هدوقتان“ ابمهلوق هتمداهيداهو اهئاوق ماللاو يملا متتياذلاثلمو كسا ةام أ

 ةزمهلام دسك أم رلصأ ىفاسكلاا لاك مميودخ ارك هالملا نمكلملاو دديعوبأ هاك

 ديعنءلجرلةدرسعوب أد شذأو د" الملتفماللا تمتقو تدلق مالانسرلا ىو كولألا نأ نأ ١

 ْ ملول! ضعبح دو ىلعابس دقت |
 تروصءاعسلا و دنملزنت ٠ ك'اللنكلو<ىنالتدلف . |

 ضد 1 المو كا الماولاعف هملا اهودرهوعجالف كلم لعق لامعتسالا ةرثكاهتزه» تكرتع

 تلصلا بأن بةيمأ لاف

 'برخ ؟اوقلا هلك اَونَرَدَس * هو- كثالملاو عقرب اكن ا

 ىف حا نيل



 (كم) ملال صف) 5144

 ١ ريانا اوتبم-واعألوسرلاريخو اهملا كسلا زخ1لاقو |
 قالولألا نم نكت او وهو دي ز ىلأ نع اد. ه ىكح دقو ةكال اهكييكالأ لاقي نأ همانقدأ

 نوكس. نأالا لعفا !ءاف :زمهلاو ل رعفلواالاّن ال ظفالا ىف هنم سداف ةلاسرلا رهو ىفءملا

 مهوتلا ىلعوأ اب ودم

 ءاكدملاو دروامزلاْ لال صأو هنت هييمحسمب دن( و مسا ضل

 نمي ىنث 3 حءارفلا لاق اكتم لتدتءأوئرقو ضفة /ىتااءاسناانم

 نغا(كعإ شفخالاءاكحج رئالا هنامهضعب لاهو دروامزلا هنأ ةرصملا لهأ تاق

 نامدخلا كاتو ةحالا اكس امملاو كءامو كد ل حروهف كي كم دقوجامللا

 هي تعهتعا به عهلكدب تكستماو هءتكسقساو هب تكسو ئ ثلا تكسمأ «(3--)

 تكسىأمالكلان دتكيساو رفاوكلا مصعب ١ داوكسمت الو كر ردو: .اكمت هيتك_مكلذكو

 | هم لاقي نيسلاو بما مشيشاسلا كاذكت للا ذا كلسملاو كللامتامىأ كلذ ناه نأ كسامتامو 2 :
 ْ لاشبو ديزاى أن عءاملا كي ىذلاناكملاشيأكاملاو لخيىأ ةك اسمولا_مرّدلاسما]] ه) لع كمل 4

 | "ىلع ىلا جانحتال ىلا ةباسلارثسبلا نءاضي ةكسملاو ةسقب ىأ مطلب زه د نمتكسم هسفأ|| اناربر . 6 ةلافم
 ْ رغادلالوقامأو موعلا بعت برعلا تاكو بزعم براق بيلا نمالسلاو . 2 وني د

 |كسم بووك ماع رىلا + بهذ هنالمتااماف « نت كملا اهنا ذرأن موتءاخل 7”
 | كملاو اذكو اذكلمف أل نا ككسم ىفانأ مها اوقهنهو دلما عقلا ل ملاو هب غويسمم ها

 | (5) ريرحلاق حاعوأ ليذنمةرو سكي رصلابأ هاثأسا ب :

 ' ليذاليحاعربغنءاكسماها ٠ اهعوكبانوس "ىلوحلا شوعلا كرت | ا هع ونا |

 | ساظبف ئذب قاعبال ىذلاوهلامقيو لخج ىأ ةزمع لاسم كنز لخنمو ةكسمةدحاولا |

 | | الفلس رووف هلم ىأ هل دسدكم .لاقيتىللاو املا كالا( كاعم ]) كم عيل او هنم | اهمنو

 |ىاذبادا تكتم ا كهماولاهاع رو لطام ىأ كءاحمو لوظم ىأ | لاش ا اوت

 ]رشف ىأءاكو كعمىف عقو لاةيراكعمئانأأ اهتكعمو تغرم | طال 27 لدقةدومز . وة
 / فو هل

 | ملا نككفو بالو هول نم نقلا عضريىذلاوهوتايطوناسملثماكتل جرد هيك ةةكملزوررإ
 ًاوصقت نال ىأ مكث امرغىلءاوككالثيدحلا فو ةكاكملا ملا لابو هش تجرخأ 5و هر 1

 ”3انوؤ زلات لركتلاومار ملادلباادكمو هلميرش أ هم عض قاملتسفلاك ماو 2.02 ه/سسول ا
 ة.قوالاو ةمقو أ ةرشعانتثا لطرلاو نالطر انم او انمنامم أ ةغ.سو انم ةىلبكلاو تارطنك / دوب الوكت -
 1 هم
 مهرد عابس هئالثو مهردلاقثملاو فدو لمقاشمةمدرراتسالاو داتسااثلثورات_ساأ]ا ٠ - 7 و

 ةمحلاو تاي حوسطلاو ناجوسط طاريةلاو ناطاريققنادلاو قيئاود ةسمهردلاو |
 |( كدكاكم عهباو مهو د نم أنس نممب رأو ةسلاسمت نم*ءزحوهو مهردن سدس

 لامو هلسواضأ قنرطلا كامو اكدلمدكامأ“ ئذلا تكلم

 | هئاوجاباطملا بوكتملواها كك قيرطلا كلم لع تما 1
 ميطملا نب سيقلاه هع تددش اذا فا اباكام هكسلم أ, نيدعلا تكسامو | ١

 اهءارواماهنود نم مئات ىرب ٠ اهقتفترهنأت قك ا :
 وس مس و و ام حسا هام حمم هعمل ساس اح ١ محم حاس داو 007 تملا

 قى
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 دسأ لثم لسعذ ىلء لعق عم نا زاجاسلا بهرلاو بهرلاو م
 ىلع عم نأز وو لاق موهخلا ل الف دساو كالذلاو لعف ىلع لعف عمن أ عني لد سأو |

 (ننف ”ىدربلانوكليفلاورصلاحجيومكإفلاو بشخو بئتخودسأودسأ ليم لعذ ]|

 هيض ىأاكونف كنه مالا اذه ىف كنةدقو هلثمةدسعو:أو”قاسكلا نعح املاك ونفلأ |
 هلك أى بعرْمسا ا ذااكونف كنفي ماعلا ىف كنذو .”ىوقالا نع هيماهتأ اكو :ةتاكسملا: كفؤ.

 | ىذلاكي رنا كدنلاو اكونفرمبكلاب ماعطلا فك نف ىرخأ ةغل هيفو . ايش هنمفعبرلو |
 نايرثلا قتل لاقف ك نفي هلو ارس نطان الفنا ”ىبارععال لبق ة دس. بءوبألاهتو نفل هْنمْدصَي |
 مو كينفالاوهلاسةيو ةقذنعلاد_:ءنيللا فرطكمافلاو  هم_تارعشو كنفلاربو ىنعن |

 نمي نعةقفنعلا ىتاج عي نيكشةلا سننالف تأضوهاذاثي دا فو ”ئاسكلاهفرعدأ]
 لل امه ل امتي

 ريش كعكلا ( كعك 1 ركلا عوج اورئاط كركلا ( 1( ( فك ١ ضال

 د زحارلا لاك بّر»”ىسرافوهو
 دونقمقب وس عم ناك ثنو .٠ دوركم ماب كعكلا اذيحان 4

 ريهز لاه طلت ىأ كلا مو اك ا دك سعال تكمأ دقو طاخلا كململا كا 4 مالا و ظ

 كيل منيب مأ ةريهظلا ىلا » اولتحاف ىلا لاه نايقلادر ل

 ١( )رعاشلا لاه هتماخ ل سعلاب ود وسلا تكبلو

 داهشاا,كيلي ريلا باسل ٠ ءالمىزيدلا نمحدروملا ا
 اوكلدقو منغ نه ةكس ل اوقأ ىلالكلا لاه طلتحا ىأ مالا كمتلاو َربلا باسل نم ىأ

 لاقيو .ديرثلانمةبعطقاا ب رصتلاب ةكبللاو ككل لثموهو هن اوطلخ ىأ"اشلا ني

 كسول لاقي هيقازتلا اولا ىفئوشلا لخادم كمل (( كل ),ةكبلالو ةكبع دنع تقذام

 :كحالتللا ديمعوب لاق . لخادتم ىأك حالت ءاوثو ضغب ف اهضعب ل-تداذاهرهظر اف
 دكمللا تيكسلانب!لاكو كذا نمي قاةماهنظأ بيو دكتللاو قلللاةديدشلاةفانلا

 ةيقثب اهئاوقو ةياظلا بنذ لثمليوط بنذا-ول سدلو ءاقررز قربت ةباظءلاية ميش ود
 نللاو هريغرز ملا دولج هب غصب رجس: اذيأ كلل أو هكص لثمن رضيأ كل ( ككل

 ايدلقركذيزجارلا لوق هنمو .اوجدزا موقلاكتااو .باصنلا ىف لصالا هب بكرت مضل
 معلا ىرملاوهو ميدلل او رمد دلا لكم ملل ازغتكملا كيكللا او هاكتااهيلعدرولا اذاومطب

 ااملتقذام لايام كامل تقذامللاةي ( كان )» مضض ىأكلاكل لجو :كاكلا عججلاو
 اذا رمعنلا كانو طاتلا لش .كلتلاو حااباندنع مانام لهما يان دنع كاتام ف ويوبأ لاق

 .٠ كلتلاهيلعىدعوا كلت .ه هلاكراتمجدق ىنارال ءارفلاذكنأو هس ىؤلا
 نضارتءأ لول نآلفو ماصألا سر فلا ال دقو هتكساعاذادكولأ ىخ ىف'وشلا تكل )6 7
 ىتااسر ل.هتو وسر نكهي نو دي ربنالذ ىلا كلا ءارعشلا لوقو مهبف عقب كأ ساثلا

 “ : .رعاشلا لاق ظفللااذهنماورثك أ دقو هيلا

 ْ انداهتانملاتءاحام هن اطن.ه ىفاهقالرعاملا كلبا“. ٠
 2002 ا ا لك

 هتلاو مهلا برعلاو برعلا |

١ 
 ا

1 
 ا

| 



محخ علطبام لوأ تدنال لوقت لكو مف لرغي نأ ملصب نيح ١
 ليس مف مءأمث بصقو خزف مث 

 .[|| نهرلاةلاكتفو هيكلتفيام نهرلا كاكفو هسصاش ىأ ىدعدكت أو نهرلاك فو اكوكفواكض | 7
 || قرا نمهتبقر تكحن:اراهةدعأى أ ةبقراكفو”ىاكلااهاكس ةغارسس كل ءاضبأ |“

 ا ةّمرلاىذلوقوامئتاهلازامىأامئاهنالفك غناامو |||

 .ككفلا ض اهتكىورأ نمل جاه . ه .. ةينرلوقهنمو مدقلا اسف: ككفااو ||
 قجلادكفلاو ةرورض ف .هذتلارهظافاكفدكشي هكف كلوقن .كفلاوهاسما ”ىجعصالا للاع |||

 تاسالانب سدقوبأ لاه ءاشرتسال و

 أ اذا كف: نالذو قم ىأ ام” اف تنأفدكف كفتريبكلاب تككف دهاواك اف تنك اهلا ةنأ]إ
 اهيهسي”ىيهصالا لاه عارلا لامسلا فل ةري د بك اوك كسفلاو قمح كسات بنكي م ٍ
 لو:ءاشرئساو افعض لصفم نع هيكسنم حرغنا ىذلا كفالاو لاهي نيك ملا ةفيصقثادبصلا |

 ' ليسالا كلفالو ةرظاني .« اههتنمدو صارعلا كن الف : 1

 ا ىاارلا ل« عنأ كيلفتلاورع وب لاه ا دما كلو اكملفت هب رانا ىدث كلن لق هنمو 5

 داو ةنمفسلا مضاء كلفلاو عض ”ربالثل لمس فلا ناس ىف لمحت يلفلا لثنلهلا نم

 كافلاو ىلاهت لاقو. اد وماركد م هيءافم نو هشملا كذا ىف ىلاعت لاهو. . ثنؤيوركذي عبو

 مهي نيرو كلفلا ىف سنك اذا ىت-ىلاعتلاهوامجوا داو لم# و تنافرخأ ا يف رت ىلا ١

 || ناكر ثنوتق ةئمفسلا ىلاورك ديف بكرملا ىلإ ةذبحاو تناك اذاا.مببعي هلاك عمم ْ

 ًاوهىذلا بنل لث متلو داو ىه ىتلا كافالرب_كت عم ىه ىتلاكلفل الوش, هبوبنس ]|

 ايفر لوق هنمو ضغبلار كلا: رغلاو .دصح أ مثهلرفأ م ىسأ م”بلأو”ننحا ملم ا]
 1 هحدغبأ ى أاكر ذدكر فت ”ريسكلل انابهجوز :ًارا|تكرف هنمل وق: ٠ قو رف نيباهعضي لوا ||

 |لجرلابةيو.نيجوزااريغيف فرط ا اذه عمسلو اووزاهكرف كاذكو كرافو لورق ىهذأ]
 ببكنملاءاغرتسا لارفنالاو اكرفم سدقلاو عا ناكوءاس يذلا ةيضغت ىذلل ديد ثتلابل رغم :

 |بوقعي نءاضي أ: ترو ءاكرف ن ذأ لاقي ذالا لم [ىفماشرتسا كب رصتلاءثلرقلاو |
 اتككن (دكن) هاوننغ قلفي سنلخ وهلا نم برض كسر فلا (كمرن

 [|| لثقم لاعب ىسللا كالو ككسفتلا كل ذكو ام.مكك دقف ام هتاضذ نيكست ثم لكو هم_داخ
 : رو كف دقريمكللا ي-كللاقو هيفىف ءاودلا تاع ىبصلا تككف واعنكش نعب لحرلا

 «]| كفي كف دقلاقي مرهلا لاجرلانملافلا ديز وبأ لاه  مرهاذ اربكلا فكلذو هسا جكرذدي رب

 .: . . ارفقا دلب اهب ”رنوأ ف سلتا ىلع .» ةخانمالا كل ذاتام ميجا 5

 || تلازو ترفنا اذا هعيصاوأ همدق ت كش افنالف طقسو الادازفةانمكةالامدب رب

 عاهلاو دكفلاو قالا نمريشةوفلاو مزولسا

1 

1 
 ا
 اهترادّتسال تبع لزغملاةكاف (( كاف )+ اككف كفن تكف دقلو كف أ تنك امهنم | ا

 تمكلا لاق كاف عمباو الوحام ىلع عفت رتورب دست لمرلاوأ ضرالا نم ةمطق :كملفلاو

 يلئ مدح اولا ئشلا ىف ناكرتس ثيالمفو العن ّنالءامسإلا نمامنيوب امو لوطلاو عجسو داو |



 13 (كرم) (فاكلابأي)

 ْ [لافالضلانيرزمأ ىكفم الجر 4( نفع ٠) همزلاكسم ئثلا كاع 0 11
 ١ مدر ل مهي دره ءانه وه و مدان كمعأالاتنأام

 ًأىثتكو وعم لباو هم هلطاماذاكالدكوهتحاس د نع همس سيح ىأ هةككع م

 أ يلع هر زكى حشيدملا هتدمتسااذالكع ركعأ ثردحلا هتككعدي وأ حو ةسوم# أ

 نملا هسف نوكيا ةوكيشلا لثل لاقي تمكسا نبا لاه نمسلا ب ”[مضلا/ركملاو نيتوم

 ْ نولاشب اراشعلاةكعو سدا ابل تءه"لمر اشي أةكدلاو ةلاكملاو ككملا عه اوتكع |

 يكمل اودكملاو انمعا منولريغامولتادرئاذاةقانلا تكعأدقو اهحاقلدنءقونلاولءي/

 ةقرط لاق لاكعلاو كركملا كاذكو ٌرلاةروفأ

 ٌوةيءاحْن ا ظ.ةلاككعو 3 قدانصري ملا درطت ا

 ركعو يفشل كاع لع روت انمو خص دقو رااديدش ىأ ل كحعو كعمووو

 سوعاذر|ىن . | هتكعو برشلا ىلا تالق ىرجي ل ارسكي ل عضم ىلعثلعم سرفو نتعاطوشل
 نانادو نيب ين . || ةدناتالفرزتئا مهلوقد نيلا ف مويلاوهو ةعموخ !نايدع ني كلعو هتمسأو هتمزل ىأ ىحملا ||

 | "ىارعالانبادثنأو هرثاس ”مضو راق رطل ب_نأوعو ىعقرزاوالوالع ْ

 < د دزالا .. .٠ لعو اكرلاعراالافهتنشم ٠ كوك عمدة هنرزا

 م لأ فاضتركع ضوأءذهءارغلا لاه ةكعىأر نا فوطشي دخلا فو روغتلا فدلب مس اةكعوأ
 تاندع || نمداوزيعلا اريركشي علفوهوتبالم عمربسقلا نيدسلاذوكعلاو يوم تاب

 ه/ [!'باصلا ظرلغلاناكملاشيكوكملاو ا زحازلا لاف فعاضملا

 كل ءودكلع دقو خشب ىذا كيعلا (ذع) هاكر كعاكر م نش ؤفااذا ه ديردنادنثنأو

 1 رعاشلا لاه هيف ىف دك الا ذا ركلعي ماسلا سرغا

 املا ا ءتىرخأو حاصعلا تحت 3 ةهاصربغ لءخو مامص لمخ

 كالوملاو ىاكلا سس دعلا لاهو كلاوع عمملاو محرلا ف قرع كلوعلاو جزى كلغةئنرأ]

 دشن اواهيفالخاداضماعةراظبلا ف نوكيمةلاورهخلاو لسفلا ىف قرع أ

 ةقانلا ع إيف مالباءاءاغنيكاوع نم "7 ماروأ هيفرهظت نأ تيشخ « مانع رهظريصامحاضان|

 ةعينر مالا .[] عقجاو دكتطاىأرمشلاكدلءاو .انإتتغ عي ةارعباتيكراشاكن تا ماّقنأ كلذو
 هنو يلا تأليف لفرع دقب الدماغ ءوشاءلاورثن أنبا( قمل !

 58 ففي م |لوقي كنةعملاومح تحت لنا تيدوأ رحارلالوقهمو :رعبلا كنتءادق لاش وم | ١

 نر | لدللا ثلث ةرسكللاهكنملاو كيئاع مد لاقي ريحالاكناعلاو ده ىلا لمقتل ناتكله| 2

 2 دعبانان أ لانقي ورعوب؟لاقو هام_هدأ كنءريغمانقلا ليل هدشنأو ”ىبمسالا نعقانملا |

 قلغلا كزفملاو ةيئاوةفل ايلا كنعلاو ليلا نم عب زهدعي ىأ لمالا مكن | ١

 هيحادلحرلا أ نأْكدملاو 1 ا لضاإلا ش

 ادوو دوو دول ثم كفو نانو كاف تاؤا ثالث ههضو هلمَعِمه « لع 3 ثد ىح لفاعر طوهو |

 نموم كحد الكتف |انامبالا دق ثي ديلا فو 000-0 هيدي دقو معزو معْرو معو | ا

 ظ الف ليدز فل تشن نطقلا تكدذو لجركيدفوبأو رية يرق مسالا دضرإ
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 روغتو أد ه:نيحك يد « انمءاكرضال تن ثيقف '
 0 رزاج ف ككئارضلاوكئارتلاىلاضمالذا اشيألاكو

 | ةٌ[ضاوريسق ى أ لانك لدبرو ةعرسهبف ىشملا نمبرضكذ كسلا ( ككض

 [اضيأ تك أبضاو ضرالا تك أمضا<قاسكلا لاه .( كءض )9 مءللاةزتكم ذك اضك
 | كنذ ٌريضخاو ىوراذا تنل كلاما ديزوبأ لاهو اهتينعرخاذااك اكئمضا
 1 وكلم ىأذلوندملجرو ماكرلا مضلابلامضلاو ةزهتكملاة را تقلا, لانضلاو قيضلا

 [|| نم بلا ىهوتكسملال_ثتكبعلاف ةكيلالوةكبع تقذام( كب ) ( نيصارصن ١)
 . || مهلوقهنمو ةقبعل_ةنمسلان ماشى أ ةكبع ىذلاىفامو, ديرث ةعطقةكبللاو قدوسأا|

 ||| سيىأ ةقانلاذفن ىلءلوبلا كمءو ه.قزلىأ بمطل اهي كاع( ن دع )ب ةكبع هيلابأام
 || لسو هيلع هللا ىلص”ىبنلا لاه ءاسنلاءامسأ نمككاعو تّرجاو تمدقاذا سوقلاةكمتاهلاو
 1| دح مل الهتذ. ةكناع كناوع عنه و هنا د فهد ميلس نمكنا اوعلا نب ان ني: موي

 بهو غل الهنب ةدمنب صقوالا تنبدكتاعو مشاه أ لاله نب ةّرمتنيةكتاعو مئاه
 |[ ريااشو بقو تنب ةنماهمأ لبق ن لو هلع هللا ىلص هللا لوسر 3+ ةرهز نب فام دمع نبا
 مهنمو برعلا نم” كدمعو ميلس ريغ نم ل-سو هل هللا ىلص”ىبنلا تاه كناوعلا
 || تكرعوهقفرعهبنج معلا كلر عو هتكاداكر ع هكرعأى ثلا تكرع( كرع )" ىنعلا نلف

 ح رءااورعملا كالذكو برحلا عضوملرخملاو لاقل ةكراعملاواكرع بر ىف موقلا

 الأ اذا ك ارعلا هاد روألاقيو كرتعل!ىفاوسدزأ ىأاوكرتءاو ءارلا مضباضيأ ةكححرءملاو
 1 | اولاقم ماللاو فلالا هلع ل دأ متاكار عاه دزوأ ىأرداصملا بصت بصتو* |! اعجب اه دروأ
 [|| دبل لاق هلاح نعردسملا ماللاو فلالاريغت لو بسن نمف هلل ده اوريغغلاءاسدلبا ممب تر سه
 | لاثدلا صن لءقفشيلو « اهدثيلركارعا!اهدزواق نت" الاوراحلا فضي
 | ناكاذاةكيرعلانيلنالكو ةعسطا اةكرعلاو هديقبل مان لاكي رعىهلاقي ثتدكسلان ا

 | تكرهرالركتلا لئماقودلانمالؤرطلاو هونغ ترشكبة اذا :هتكررعغ ثناللاش,و امل
 ا اهتكرع ةكور عم ضرأو هئلء مد نمل ورعمءامو المأ قرط هنأرظنت هتسملاذاماثسلا ا

 ١ ١ 'رعاشلالوقهنمو ثضاع ئأاكوزعْك رعت ةأرملا تكرعو تبدحأ ىت> ةءاسلا
 برع لثم”ىكرغ مهذ- اوك مل !نود.س:نيذلاكرعلاورعوبأ لاه . كراعءاطعت ىهدأ

 ني المال مار غلا نأ سدلو لاه كاملا نو دمصي مال رع نيح المال لمقامن او "يف رعو

 كرعلاة هللا جومنئاغلا ىشغي ه اكبيئكلارد موبةادحلا ىثغت ريهز لاق
 توصلااضيأ ل رغلاو مطالتملا هذحب وملا اع لرعل | للعجو عقرلاجومةدسعوب أ اورو

 لاشيو عارصءادشأ ىأنوكرع موقد عب رص ىأ'لرع لجروءارلا رمسكي لرعاا كاذكو
 رعاشلا لاه ةمضل ةأرملا ةكركرعلاو تاّرم ىأ تاكرمت هتمقاو ةّر دى نيكستلاةكرع هما |

 | ' ميزوطتاذةكركرع «» ىتةثالوىاوهنمامؤا 2037
 زج ارلا لاه ”ىوقلا طءلغلا لجا كركرعلاو

 ؛لرملا ف هدوز ىناون قلأ * هوو طغاض ىذ نمربصأ '
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 14 :(لرض) (داصلالصف)

 | 0 1 اهيا وكي ةمكي وش و« مهاوش نوملاتالظ سم ىلع 1

 أ هنلع تلعج ىأ طئاسلنا تكوشو تن خرغاا لَو هرعش تانىأ قلما دعم سأرلا كوشو ||
 رثكي الفلا كوش أ دقو ديد امال سلا ةنخ ىأءاكوشةدربو: ”ئئضالان ءالوشلا||
 سارولاودا:ةلاوءاصسلاابهنْلوشلا ةريشثكى أ ةكوشم ضرأو ةكوشمت رص اهكوشا ا
 . .: ةيصصلا ىهو ةمألاو ةادبنلا اب ىو بي ىلا كئايلا ةكوشو ترب برشالا كور
 هيام انهماق ةرعاذااك ًاصالأ هدرا كّدصنا-ةءدين ل سصفاإ |

 ناكوان خان مايو ذبرعلاكيلاعصوريفلا كواعشل ا( كلعص كل ذرمغوأر فذ نمةنتنمعب د |
 هقغيامهمهقزرف ةرظخ ف“ ءا رعفلا عمج نا تسيح هنال : هلاعصا ا ةورع ىف مس درولا نب ةورع |

 لاّقو 0 سدو دادس ل ع 0-0 رعاشلالاق رقفلا كعضتلاوأ

 ززجارلا لاقي رمذ ىآ هكص( ككص ]ا هرابوأ تحر اذا لالا تكلعمت |

 || هتةرطأ اذان ابلا تككصو اههجو تكصة ىلاعت هلوق هدمو «اناك اف كصاناوركانأ

 ْ' حرأ هنالك ص يلظو هاديكر كططتّن أو هو لدرا. تكّك دقو ءاكصلا نيب كص لجو |
 ْكدمراجو كدملجو ىئثماذا اذه هضعل هيتبكر براقتل باص اميرونيلجرلا لوز

 بوقعد دشنت 1و كب الاوديدُش -ىوقىأأ أ

 اشاوطارخالاو اهتلس « ايشاوعلادراعب كسلا ىرت أ
 اً ةرساها دش و او لوكصوْلاكصو بدأ عهباو بّردم”ىءرافو هو باك هاو |

 روب جسر دكا (سإ) خيم اوتو لل اوت سقي - |/ة[ا٠ىف
 37 داع اوف لأ - زالاوهو ؛لوكمصو كن .كمص نيل تنكس نب لاق اسما ظ.لغلا لاجرلا نمثل كمصلاو أ

 ََك 6 مه اب تدءوه اضيأ لرلا لأ هصاو نيل اكسو ىت+ اذ واخ أ رمولاننبللا ل أمضاو *ىوقلا كمكعملاو | ا

 0 “أو وربه لاف (ديس]) ئنلوتأ ىأ لوبو ءلوص لأ تقل مسولوق ( اود ديز فأن نءبشغىأ |

 تنوماقلإى فس «اهدالحأب ريمعلا لاصو# ىشعالالوق هنو هيل أ كصي بدطلا هيدلاد |

 ردع .٠
 نجارلا لاك كرايضلا كلذكو مخ ىأكازبض لوو لجر رض ) 1( داضلا لس ييسر

 اكران لوطي وىدع رصقد ا # اكرادضالزاباسمف تددعأ

 تانغل عير اكصخواكضراكضواكمض الدخن كو (كض) عقلا رابسشلا عجباو أ

 هثمو هن تكضو « لاما باقر هةكسفأ تاغ * ريثك لوقهنمو ةدح اولا ةزاةكصغلاو

 :عمضو كمضااريثكىأ "كد ل-رو هقادكضأو نعم كضتساو لجرلا كح اضتو دعم

 نيا لاه كطفل اةريثك ل اصضمةأ ساو. دم كضفنام ةكومضالاو .هنمكدضي نيكسنلان|
 ىتلا سلا كت اضلار كدض لق قربا ذا هنأالا ضر اغلا لثم باسل ا ن نمكلحاشلا"يئارعالا |
 ملطلا كلو عساولا قد رطلالودفلاو كحاوض عب رأ ىهو ش ارمضالاو بادنالا نيب |
 للا لع هلاالا ل مخلاه » هلثمسانلا ربل جزعءانفل هبي وذ وأ لاق .ق دن نيح |

 ْ ل وماذا كصخددرةلالاقيو هضاب ب ل سعلا نضاس هيسلو رمد
 : | عم ىدكرض نول وبال لعف هل ف سدبالو ريقفلا سناب :انلا وهو ربرضلا كي رضا "يمص

 : | ٠ ماشهنةلسم جدع تيمكلا لاك: ءاكر ضو كئارض اباو . يشأ

 5 : ل
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 (هلوش)إ ١> (فاىلا بانإ +

 نانعلا ل رشا ,باس- أ ىفو 5 اهاةتىفاشد رتاكراشو -ىدعللا لاق[

 : دبا لاق رايشأوريش لثمألا ارشأ عيبا

 : الغل ةماغزلاوا رووا + اعفذألا ارشالا دنا دعربطت
 أ رفكلا هياكل ارششلاو مو ههملاكهسة:ثّددع ناك اذااكرتشمان الفتي ارزاق ”ىمصالا لاه
 | ”ىرسعقوريسعقو ”وكسو كَسو :يزديتد لثس كر شنو الز تفوح هناء القل رم ؛ًادقو

 هكرشأو ىلاعت هوقو ن اقر ةلاكأ» قرقلاب زفاك ىكرشمو ه نسارلا لاك ديعاو عع
 : "1/11 لق ناي رمشتللاو اك أرشاهل تلم حن تكرش أو هم كرش يتلا

 | لرش عباوهطسوو ىد رطلا مظ ماضي أ ةكرمش لاو. ةكرش د اولا دئاصاا|ةلامح كي رصلاب
 | امظلهمطا لاّقيو كارش د اولارصن ىبأ نعت ارط ىأ كرم نالف ىبىف'الكلا مهاوقو
 | روح نب سو أ لاهرم«.لا نم ءشسةَدمْ امطلك اعب اًةماعي رس ىأ ءا رلا تفونيشلا مضر اكرش ا

 3 جمر غدرولا كرشوخأ 4 ىرتاكتعتة مالا ان امو

 |فالخالشلا (ن 04 كلذ امد مربغ هركناعلاسغألوقي عباتتم درو دعب درو كأ

 1 اكشك كراش ريعبلا كشو نالف هف نككشو تككشتنو ذك تككش دقو نيقيلا

 شح ورام<اهببشو هتقانفصيةقرلا ىذ لوق هنمو بمحل

 بنوك شلا نايت دسم هناك - "لة عمتاناع نم ا!تنو

 أ ىذلا بتلاك طاشنلا نم ىشااىف لات ىفوهىذااراجلا ب ثو ةقابلاهذسه سلوق

 : ىلا ل. هدوب لاه قوصألاو موزاملا ل ثلاو هج تتش

 نايلاريس نمرتاقلا مب وجو 3 بعد اهكشصالد رد

 نكلاتكس كلاو اهمانم سانفاخربو ةرثكلال مأ قرطامم اا هيف كلشي ىتااةقانلاٌلوكتلاو

 | حلالا .تلحر لاتةدو امى طرهوو نءافلا ترخ ىف لع ةضد رءةيددخو حالا

 ا | | ديدملا فالاكصن موقو ماَنلا حالبلا س اللا ودو حال_بلالاشلاو حالا ىف اشو

 0 .٠ ..ةتنعلاه هتماتناو هتقرخ ىنأ عرلارهتككتو

 1| .٠ مّرجانقلا ىلعميركللا سيل « هيامث مدالا خلاب تككتو

 ل ةدحاوةكوشلا (( كوش ))» ىرع فأن عقرفلا كئاكشلاو سانلا نم ةقرفلا ةكيكشنل او
 لاك كلوثلاةريثكىاةك اشةرصش هذه ت كسلا نب! لاق لوشوذ ىأ كةاشرصمو لوشلا
 ا ظ راد تكمدقو دول كاطذا ذي ىكوشت ةكوشلا تك اش لا ةب "ىتعمالا
 ١ رعاشاالوق هذمو كوشااىف تءةواذ ارس ك!ايةكمشو

 | اهك ايشدق نمل بر كاب رب قتف * ةكودلرغ لج رب ّندقاتال

 ةكوشهدسح ىف تاخدأ ىأ هكونأ لجرلا تكشف ؟ءانتكلا لاه كلوشلا نيب لشد نم ىعن

 لاش دقو جالسا ىف دااو سأبلا 3 ةكوشلاو اكوش لا ثي هلعاف مني لام ىلءوه كيشو
 بواةماضبأ حالسلا كا أشو حالا كئاشووف هنّدحو هتكوش ت رهط كوش لاشي لحرا

 ريعيلا احل لاثو اكب وشنان يذث كوش كاذكو دو الأ يمت اذا لاشيةي نال ىدث اشو هنم |
 ةمراو د لاق ةنكي وشب !هةموبإل اك وشن“ وشو هبا. أت ءاط أ

 رس

 ىلع

 ا ١



 7 را (فاكلاباب) 200 ١

 يلذهلا عيرب ا
 ادريشلاةلاهم ادرطناك الث.« . ةدئاتق ف مهوكلسأ اذا وح ٠

 هو لجر ماك ءاسو. نادرو درص ل ثم ناكلس عجب او كل ىنالاو عا داوكإءلاو |
 رعاشلا لاق بناقملا كءلسهل لاقي ناك نيث اعل أ نموهو*"ىدعسااك نمل |
 ءاقلت ةمقتسملا للا ةئعاملاوةكلسهعأ م ءاو «بناقملا كاس نم ننمالوملا ىلعأ
 ْ لباب ىلعنيم ت1 »* ةدبواتشو ىلس م معطن سدقل او ها لاق ههجدأ
 أ مانسو عفترااكوهمئ ثا لمعو اهعفراكم»# 1 كم“ نيمالك كاكددبو |

 ةجردلا فدعا أع رلاىف كسا لاقيو تاومسلا تاكو جسملاو لاعىأ كمان ماس |
 ةمراؤذ لاك تدبلا هي كمسء ارنا فن روكي دوعلاومملاو هفقست بلا كءسو | ا
 بهتلا امهنع : رشق لن ابةص «ه رشعن نم ناك سه. 0 ْ

 لزانم نموهو لزءالالانعسلا نارينناكوكن اك اعسلاو نيك اهشم ن ميدي نانةسضو |
 «املاقاشن ءكونلاو دسالا الح راما لاقي و لزاناا نم سدلو غارلالاعسلاو رمقلا |
 كوهيسااو الهيلا( كهس ساما ءاكرمسلاو لو عو لام كلمسلا عبو ةكم#ةديحاولا |

 باونب رغلا لاه حوورسلاو وسلا للزي دخلا

 ىر# كوبسو حورت فه 9 ةيشم لك ناودالاحرأوو 1

 كلذوا مبارت تراطأ اذا نضرالا حبب .رلا تكهسلاقي اديد شار م ترم ىأ عشب ب رلاتكوسو| ْ
 مجيرلا رمكهدملاو هماددمركهاوسلا هتراطأ ادامر « تءمكلالاه سنار
 ىلطضا ةبثيدكه عرج« .اهنااكةايظلا عل الباص ”ىلذهل ريب كوب لاقت |
 كي رتل اكله لاو ىردللا عبد رس ىأ ك سم سرفو فضح ويتربى ةبادلا تكهسوأ

 نسعي لاخا# ءركهسدي دلل | دص نم قةلوبلا نسعد لاش ديد+لاادصو كلا عبر
 لو سنك هتكووهسو كو دمر ىأ كهاس تمعن ل اوقنو : ةرمغ معلا نمو ةريضو دب زاونبللا |

 ديذوبأ لاق ٌلاوَكلاَدلا سلا( كو تن اتاي يكول كاهوربدأكأ |
 رعاشلال اه بتكوٍباك لثمالوس ىلء عم لاو سلا |
 لصمالا لوس صق تاشالا م أانانثلاّرغأ ْ
 | ىأئلواتلبالا تءاج لاقي و مفااركذت ل“ ةتوأ كاتس تاقاذاو اكيوتءافالوسو ا
 ”ىنعل اًرانب هاذ علاق امثم ىف ف عطلان ليات

 لدق ني لزهلواست انداني ىرئام وكن هللا ىلا أ
 | ةك ابشلاو عياصالا كب شت هنمو لخادتلاو الط كابشلا ( كبش ) نيل ننال

 دبا رق ىأ ب -ذدكبش نياسرلا نيرو ةكبتشم م-رلاو ديدللا نم كيش! ىهو كس اتاضيحلا |

 ضرالا ف ترثكسحاذااك ام ران : الا اوعماع روئلابش عملا واسم داصي ىتلاةكم_كلاوأأ
 ل مكلارش *أوءأ رش ىلع ميش رعشلا ( لرش ]) اماشخا ىأ مالطا كة شاو ثيزاقتو |

 هير ترصان الف تخسر ادو كئارش ءاسنلاودكرش ف ارملاو فار اوناش ور ْ
 كرشلا مسالاو ةكرش كرش !ثارملاو عملا ىف :.تكرشو اذ كس اخرا تراكم | |
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 ةاذلسإللا 0 0 .(نيلالنإمل 007
 سيثكل ثم وى ْكع نمد راج ا ذباب نحارلا لاه لوزهلا|

 ب : :٠ ةلزرتغ لمرلا

 اطل بتذتيتموهو ىجعزلال ب2« ىترلا (كمز)> لدلقريمدكأ لزاكن لجدو أ بالمورد. 4
 ١ را كَ >-

 9 رد هلو يأ ع

 ظ
 ١

 | 0 انهبوز قرأ ما تلاع كزئوزلااولاهاسجرو ميمدلاره صقلاكنوزلا .(كنذ )
 ا هثعاب قالا ثعبب قس كناكم ٠ كيوزبالو لاوكو تاو

 0 ١ كلزنوزرالو ىورنو

 ةضقلاو اهني ذااكبسا يكس هريضوةشفلا تكس (كبإ) (( نيس ضن ]ل ظ
 ١ أمكن 2 ثيدحلافو كيانسلا مهباورفاذسا مّدَقم فران ءنلاو كثامسلا عيلاو ةكدس

 لأ كين لاءاملا تو جرى !اضرالا هشف ضرالا نم كنس ىلا ارفك ارفك اسبتم مورلا
 ]لا داودلا ديدث أ ككتصسرعشو لطأ ىأ لال ككنص»ا .( كك ١) هريخ هلو هظاغ
 | ىأاكفكفنأ عمدلاو مدلاتكفس 4( كس همزاى أر سسكلاب هيالدس (ند-)
 الأ عج اورامسملا للا ( كاكسإلا مالكا ىلعرداقلاوهو حافلا اف )او هنقرع
 اعرد سب رعاششلا لاف *لاكسلا

 دربملاك ىطلا ىف لءاضق ه هنودومك ءاةدودشمو

 ْ | اولاهامرو 9 ةنانثو برعلا تدد_ءأو « زق ىل-ءفوطه. هنال بو هنمةدو دش ههلوق

 [كسلاو هن بابلا ىف "كسلا كلام « ىشعالا لوق هنمو "ىو دوزند لاقي اك يكس
 || ىأءاكسن ذو نذالارغص كاكسلار ديد + ابا !بيشتنأ كسلاو قاملاَةعمدلاعرداا
 : ظ اهلىتلاءاهرستلاو اهانذأالىلاءاكلاف دلتءاقإ "رش لكو ضن ءاكس لك لاقي ةريغص
 .]| ءىحام قراذااكس كد وهو هذ لطصا اذادك هك لابو ةقوقشم تنكناو نذأ
 رعاشا!لوقهنمو تقاضو تءمىأ هعماسم تكشساو طئاغلا نم هنم

 صرالان ب دسءلاقو « عماسملااهنم كم ست ىتلاكلتو

1 

 ٠ ش0 هشأخإ 8 وأ ىسفن تلا »* مهعماسمتكتساف رشاعماعد :

 حامبرطل' لاق هصاص ةناو فتلا ىأ تنل كدا ْ
 ضاررلا لجن لبق ادب ىل هم ةبلا طرح نيج اهلا مدنص ٍِ

 | لذتلا نمةفظاتملا ةقب رااأ ةكح لاا ضرالاا-مثر ةديدس ةكساا ورع :ونأ لاك

 |ةكتلالوغب ”يبصالا ناكو ةيقلم ىأ هز ونأم ةكسرأ ةرؤمأمةرهملاملارخ مهلوقهتمو

 ؟حاتت لاملاريخ مالكا اذه ىنعمو لاه ة#فلصم :روبأمو اهب ثري ىتلاا ةديدحل اامنه#ه
 (هالعأ نم ةقضلارثبا امذلاب كسلاو ٠ ةشوةذملا نه مهاردلاةكسو قاهزلا ةكسسا او عرز
 ؛لاكسلاو فرع تدطلا نماضي أك سلاو اكس برةءاارعج ىعس وديز ىفأ نءاوافسأ ىلا

 'لاكسلا ف توززولو لاذ لءفأ المهاوق هنءو ءاسعسلا نان عأ قالي ىذا ءاوهلاةةكاكسلاو

 ةمسنلاو اسنريج نبهلثاو نب كساكااوهو نملان ماهل بقوبأ كاك او ءاعسأا ىف ىأ

 تان افئثلا ىفئثلا تكل سر دصم تفااب كا سلاو اطرح كلا( كاس ١) "يكول

 « كل فتنيأرطناوكعرذيدصقاو ه .() رعاشلالوق نمو لخدف هذ هتلخ دأىأ
 || فانمديع لاه هيف هتكاسأ ىرخأ ةغل هنفو نيءرحملا بوا_ةىف اتكلم كل ذكى لاعت لاهو

 نا



 تلاهو لاه ارش برش ءام هيلعبصاعرو تدكسل ا نب الاه لك يياطقاو نعد نذعد رغأأ]
 تاهو ريلاكس داا وتر لمتسعي نوسلاورتلاو طقالاةكس رلاسراجلاعأ ةب الكل سينغ
 هلاوكيراف نائرغل ملا فو ةبرلاب طاتخما نعسلاك باي منوسطملاطقالاو ىرقدلاوه ةيريب دل |

 تلاقف هب رشأ مآ هلك أ هب عنسصأ ام لاقف دلو مال_غبريشنف هلهأ فا ارعأتأ هلصأو أ]
 ةيراقمرمعملاناكتر (ك:) هقأوالطلا فكلاه عبشالفالا وكب راف نائئرغدتأ ىعاا ]

 كاكر ١») «بحاض ترو اناكتر واكتر كري كر دقو زيعبللالا لا قيال هتالمر ىف هوطخ |
 هنئمزأا ذاهةنعف نئلا تككر و هبةنعىلا هدب تالغ اذ ااكزك رأهقنعى”لغلا تككر ْ

 نجار لوق هنمو هت رط اذا ضعب ىلع هضعيئ شال تككروءابا |
 ىأءامسلا تكرأو كاكر غملاو تفدعضل ارطا ارسكتلا,كرلاو « كلر تاحاح سدح نمانتف |||

 مهاوقهلنمو فءضو قر ىأى ثلا رو ةلعاف مي لام ىلع ضرالا تكرأو كلرلابتءاج
 | يسنلا كيكر بونو فيعضلاكلبكرلاو قر ثيح نم لوقت ةاعلاو لرش يح نمدعطقا |

 نكح رر لهأ ىل_ءراةدال ىذلا وهرتدك اكرلا نما هنأ ثد دا ىفو هنعنتساى ا هكشلاو ْ '

 ش ْ ريهز لاق ءام مسا
 ككروأ د5 ىل»”قرشنءام ٠ مدعوما اولاهو اورتسا ع 0

 ىذلاعضوملابنضو ايبارعأتلأسدقو ةروريض ف يعضت:لارهظأت ءلر هلصأ ىتمدالا لاق |
 زحارالوقو اكرىعسءاما:ن وهناك لا ةناككححر فرءت لهتاقفريهز» | ْ

 ه-هالكني- ملاذا سم ناركسسو هرتخت باكو هاا كر الاهرادلا ىفهتيسشمأ
 هةعيباعا ىذلاوهو ىلعف ىلع ىكرلا همصشلثملا فمهلوقو نيذشفلاو ردهلا ةمظعلا ةأرملاةكاركرلاو ]|
 يلغي :.(: - تا4وق (كم) ملصأو لب وعدق 'لوكره ءاشميو تاياسخلا ىف كة هدال نا برمذد اع رسوب

 ىفلواان اع ألا لامر عجلاونيذاربا | نم ىثاالاةكمرلاو انو ه-ّدكم هرأو هب ماه اكو ءد كم رب ناكملاب كمر |

 5 قلي ه/ هي | كلان طاغ دوسأ مد ءارلاو كمارلاوراعأو نابع لثم اغلا نعاشيأ لام رأو تاكمرو

 ءامرماديوجبام هرب | ينس ج1 طالانالا سك ما يس حلقا
 0 للا يي بي
 0 1 تغبفإ م لودرتي ل جرلا صلاتي ..( كدر ) ”ونلا م ديس أهلا ة يباني ا
 - فق "لوبا 5 : همام يح وع هناك |

 . راك ل وأه:مو امعأى أ هريعب كحز (ك-ذإ) ( اري سفإلا

 0 زا):فءزأ لثمهتبادتيعأاذا لجرلا كزأو ٠ كدحاوز نعوءاضنأ نبأ دقو

 8 ةمرلاوذ لاه ميئانازيصقلا“ ىعزالا]|
 0 د 5 ثانيا ديد لابرس مولا نم: اه عفانو ”ىكعز أل هك لكىلع 2

 1 بتاعي ىف( 1 ةثناأواشبأ كك ازو كيك اعز عنجباو نيسعسلا لبالا نملوكعزلاو كلوكعزلا كلذكو |

 هر 0 ١ (.) زارا لام طمرقملاكيكرلا ىشملا (( ككذ ) ه كاك اءزاسوا دالوأ نتن "ىنائقلا |

 ةمالاتفاز لانةءاكةسجاّدلاتكز لاقي ه مما شداتتلا كدكذّل الا
 اج ممم هل كو احم سل حلا ددمسساما تسل نص يس حاحسس يدل عطل 0 يحمل م

 3 او



 ةيطر#ا : ١ «رلا لبر 1 و

 "1 : . ...ديسلال اهو لاواوإ
 11 بلغم ”ىرغبعلا ىثوكت ايت 5 دارا لا دكدبث غو 9

 1 ) نجارلا لاه" كيداكدلاو'لداكملا عجلاوأ
 53 أنا قوش تصحدوفامقس 5 قرا كيداسلا "رادان د

 رعاشلا لاك هيلع دعقيىذلا ن اي اوكار مان ىأ كي كدلو-وأ هلايح

 1 نيطملا ةْباردلانأكدك و. . اهتم او ىلطاءقبأف مخل ناتو
 كدراكلددكلدأ ىدس“ و كلا تكلد «(قاد ةيل.مأ نونلا نول_ىم سانو 6

 ألاقيو ليال قدس سغىلاس ثلا كولدا ةال_لامقأ ىلاعت لاهو تاازاكولد رمعشلا
 1 ديدان زخم

 0 حاربت كلد تدببذ 5 حاير دق ماةماذه

 ا نكصااىهو ةحار عج حارب ىهءارفلا لاهو سعشلل سا ماطق لم حارب نوهلاب ْ
 1 و هلطامىأهع رغ لج رلاكلادو دعب سعشلا تي رغلهرظ: ,هيفرع ىلع هفكعضي لود

 نم هيث ديام لول دلاوروملاب نعي ابغلم ناكاذا من لاسقذهن سما لجرلا كلا ديأ نسا || كات بملاو
 01 بف د او ميرا همست ىذا !بارقلا كل دلاو هريغو سلتا

 | لاستغالا دنعهدسج كاد ىألجرلا كا دتو تسخ لاكن ةم_ترافلاب هللا ةيىذلا ||| ىف ,لجرلا قا
 ا و سل دلا ثم كءلدلا كءلد )إ فارشيا هت نكيلاذا ةبطبإ كولدمسرفو بيديريوا

 ةفيرسلا ةركبلا كومدلا ىعصالا لاق (كمد اهيفءاشرتسإا عم ةءطخلا ةقانلا ا ”داونمتلا 0 تصدم
 !ةمعيرس ل ومدىعرو بن :رالاودع ع رسأ كمدلاو ّوملا خي رمش 0000 و : *الثلاءز يو

 2 هما
9 1 

 | وكم ساه ات اك وعنا وكراخ ىف ءارس #2 كومدلا وب هنقع نم 5 وم دلاو هلو

 وى .ًارهدلا كماود نمكم اد مهتباصأ لاقيو سلمأ راص ىذاكوم دك مدي ىلا كبمدو || نجارلا 0 سوءاذإ|
 |”ىءصالادشنأو ءانيلانمفاسلا لام دملاوزيدللا هب عسوباموهو 'لوطأاكمدااو ةسيهاد 0 و نان

 ا اك امدفاكام دم قانمملا ضقان الأ ةعرم لا ىود م ناار
 نءطلاةدي دش ىأ ك مكمد ىحراولاهاعرو ديدشلاكمكتدلاو كرشوالل 5 مساس

 لمدمو قا اياد دل يك مم لو ريدم لملف 7
 0 هقصت ىأاك|د_مواكود وديبمطلا كاد (ة.د) د زو دمارحلاكلولمدلاو | ْ ءإ

 د * بوض#سطاالادك ودوج ىف .٠ رعاشلالاه بدطلاة يلع قصت ر نبأ :

 الأ طالتخاىفا قاباذااكود نوكسود:موغلات ابو بمطلا هب وكسر عت لهففم ىلعأل ودملاو |

 وأ ب رح يفاوةياضت ىأ موه لوادتوريثو ةسموصخ ىأ كو دونكر د فاوعقوو نارودد |

 دشنأو هريسكو هنحطا ذااكه ديكه دي ئلا كهد* ىلارعالا نيا لاق ,( كد دهد )) 0

 فورعم كندا «(ةيد)ب لودد عج وهو ه #هدءاسرأ نيباعمجر تّدز * ةيقرل

 ف كويدلاوةكيدلا عمجاو |

 كراو دساواللا ع ,دأئشلا تكبر 2 «(0 ضن ) ْ



 اوال ه(ككذ)و ا( فاك كرم

 : ا ةشروتلاق هءاحر ني ةوةنتكتم كولا اناكمح كك الاخ دقوريصقلا ىثمناكمللا 4
1 | 

 ١ هيف لاح ا انك هب ةيريخ قالت يععالاعأو قيسلاهنف ُدلاحو تعشاذا كك ةيضىأ ةناكمح

 2 .فةرثوب لاذام الملا همف كحام لاقي باقل ف لوقلاذخ ؟كيحلاو ل .هيملاذافدسلا
 تدعو هنتكردأ قلك قوعل الا لاردالا رد 4( لالا نسم إلا

 ل انع رو غابكأر خا كلردأو مالغلا كرد ار ىأى رص هةكرذأو ةنامز تكردأ ىت> |

 موقلا لرادتو ىنعع همك دو تافام تكر داو ىف ىه قدما كرد :اولاه 1

 ١ هل_صأراعيتاهفاوكراذااذا ص ىلاعت لوقو مهلك درت قط أ اوقءالتىأ|

 ايرث كزادتو قاوكسن الل فاالا تءلتس اونلادلا ىفءانتلا تت انلاتعدأن اوكرادتأ
 ١ ارد ىأن

 فامكلا ترم .كتضورمال !لعفا مساوهو كر دأ ىأاددم_لوقو صضرالا ىرثوطملا ىرت |

 ال[ ةعطق كي رتل. دلاو ةدي رطلا كب ودلاو سعااللت وكسلااهق-نالْزع:ك ا ْ

 ْ 00 ءاملا ىلبىذلاوه سبب لدا

 ْ 0 ا ديجع فوم م سلام م

 هيشثو لجو ذ طشلا ع نم برضلونو دل.( كا رد ا9لىراوملا نق دكَمرَدلا . كود الإ

 | كلدلا لثم كعدلا( كاعد )ل هدالجألا”لن ريت اردلا د هج هب :رسازلا لاق ريعملا ةؤرف هن |

 لا كءدؤ بو اسرع أت راى نالسح راناءادت :وهتنبل ىأ مصخت او دال تكاد انقو | :

 قدلاثلدلا ( ثكدإ) لبالانمةصانج هو ةقعدلا ف ةغاةكسحءدلاو كم ىأأ

1 
 ]| كدرلةجلاعتهقلالاف كوكد عفللاو ةلز نضر ىه شفخالا لاق ةداوةةكداكدف ىلا عثأ
 ل كداذ لع دارأوأ 2111 هنثاكهلءس لاه يح هنالاز دصم توكيتأ لفك و لاه

 ا لدحرلا لد ديزونأ لاق ركذ ملم ال قزف« ءاكداضر أ دلهج ىأ دمل انك :رقدقو فدخل

 ا تراصى؟لابخلا تكدكذمو بارتلاب هتف ذى أ هكا تككدو جلا هتكذاذأ وكت نوي

 لثةتاواكدو لد عهلاواول مانسالا اكو ةقان و ءاكداهت داو نيط نمبا ور ئذو تازاكإ

 ناكاذ الد س رفو ةرهعور هج ل ثم”بككد لا عمو للذلا لبلاك لاو تاقارورجح

 نضوالاءطولادي دش ”كوقىأ عا ارسكب 0 رو لد ليخ نمرهلفلا ضيرعانتادّدم |

 عبفتر يلو ضٌصرالاب هئم ديا ام لمرلا ن مالادكدلاو لمعلا تف سيوق ىذه

 لو لادكس دو لوس للا ف زخم ندع هلا هبت نيرو لأسم ثينسحلا فو

 2 ع 2

 ٍْ 4زنتعو ضرالاب هي : وساعات ماكو هك ” رضا ذااكددكدأ ءاتككددتقوأ



 (٠ ا االسم 4 ل

 ]| 2كسو رست اهعرش لنإلا مث ىادوشحو دوثح هلا لاقل: 01 دوتح ل
 : ايم راهتكركأ ةقاثلا تكتحو بوعي نملك اق ضر يجمل“ اضيأ للدهلا

 ١ ا | نبا نع مابشلاْ ل اشيللاو ه لذاحتكوبش © ى مهو تدغ ةرعاّشلا ل وق هنمو اسهنمل مهجا ىح ْ

 ا ديعس 0 رعب لو عاضر رلا نم ه هنعءافقىفتاثي وىدحلامفىف ضرعرد وءعواو طرد

 ْ | تنعش 026 رلاتكتح وازع جاواو دش ة-1ىأ مولا كت دو نشلامدقت اصلا |||

 |ةشتحلالثم رطا ا نمدكث ل ادي زوبأ لاق ”تاهللات افلم كشاوح حابروامباومتفلتخاو

 روم مسا دب دشنلامذلا ثلاو اعد كد يسلك هس دقو ةدغملا وذ ىغو ةسغلاوأ]ا ٠

 فالامر عقاد اون تاو دم الامد كحاونلا ثكك-(ذكس) ا
 / كك نالفو هملعه.فنكح ىأةىدلا ك تحاول ردص 4ح رشن لاذ اذكى ردص
 م وقو براز سكسحلاب ةكملاو ةارابملاك كام او ىترمدل لص هتو صوب ىأ
 |فيمشتلا هبفرهظامناو ض ةوخرةزاخ كي رتل ا.كاكملاو نس ىأ ةكاح همف تعبأ
 | : بيم مضلاماك اكملاو ةلوكمملابعكلاوتمجنل ارفاملا ككذساو لعفو لعق نب قرفال

 | ل لوقهنعو ىرخلا لبالا هيكلتصتل نطعل بصل ىلا ككحملا لذحلاو كحلادنءءوثلانع

 | | بجرملااهةيذعو ككل اهلي دجأنأ !ةدعاس ىبةفمشسمولا "ىراضن الار دمملا نب بابحلا

 أ كاولح اومداوسنتشا د كولح كلحئشل د ل () هليدتومبأر تشب هنادارأ |

 َ بارغلا كلنح لثم تاق نإف هداوسوهو بارغلا كل - لم دوس لاسقيداوسلا كا او لنه |
 اةكلملاو داوسلاديد_ثلاكهر هلا ءلوكلحلاو دعت احو. لالا دوسأو ءراقنمدي رت

 أ ءاقنملا لاثم ءاكلجلا َكلْذَكَو لمرلا ىف صون ة ود لاقيوءاظعلا نمي مرض ةزههلا لام

 ًاراغصلا لاو ةرذلل كلذ لاقي دقو لاه دم اهعجسو:هلمقلا ةكيلا ديزوب لاق 2

 | 1و سراعخو تسب ناهس ارهتسايرغا نكن ( ننس لينكس نأ

 نع ابك اىلاعتدلوقوامدن ىلع ف أوايلع املك [ىأض رالاداردلا ك١ وهتكسنتسا | ا

 أ تينزونلا تكنو مولع "نلوتس "الدير بءارغلا لاق الءلقالا هَ .رذ ٌنكسنمج ال سبل

 أمضت ىتلاةتقلااشيأةكبنللاو ةكحنملا ميمالاو مكتبا ىألج ران را
 | لثم دوسأ لاقي راسنملا ل نللاو دع ولأ اكس ا ربو ةمرب ل ثم 000 فاصا رعلا|
 ْ د هلل و. هريغو ناسالا نم نقذلا تحت ام كنملاو كلا ل ممكنا دوس مارغلا كنح | َ

 ارنا كنغر لونع ”ىبصلاو كنج هنكل دهن درغوأ ارق ثفضو اذا نكن وت ىبصلا| :

 | تكحأاذامكت ات ّنسلا هيك: لا ة يونا تك نم ةمامعلاريدتن وهو ىيلتلا | ظ
 | هرم م م لبالا كنس ًاريعبلا اذهم-ها اوقوْل 2و ك:©وهفرومالاوب راما( ش

 !بوثلاذلا- (دوح) هلعفأ ام اهيف لاسبال ةقلللا نالذاش وهوالك ااهدش نودي ربأ
 أ كتاو-ةوسنو اضدأ" ركوجو دك اح موقو كئاحو هه هسهأ كاس واكوخ كح رخ | ا

 ١ | امف تتدثاك كرحللا عم ءام_ممذو اولا ف ”ةنوحاولاه 6 يو ازلاهاماو“ كام عمضوملاو ا

 د الابن فالامانلاهيشاراعوببان "الان لو فاالانموا ولا دعانا لصألا اة

 ١ |( ني رز جدرذابلا لوحاو امهيشومقد سوبا هارايسو ماغي وتر

 مس سس ل

 جل يحسم ل يحسم د يا صبح يسمح

 ناححرملا



 ىح ةتئاطو ىأئذثلا تكتككو هلم خا ٍ
 كماتوهفعفتراو لاط ىأ اك كت مانشلاك ع 23( هتخدشأ

 عير هوغو ىل_مرلا يف قو رطلا ةكبسملاو كابحلا (1-+) «(«نغ) ٠
 موهنلا قئارطاولاه كيما تاذءامسلاو ىلاعت لوقو كام كسلا ءبجو كيس كاملا | ا
 ترماذا مئاقلا هاما ةنك الا مب رلاهيثّرما ذا ل مرلاك ئذلكرسكي كبحلاءارفلا لافوأل] ١
 لامدلاث يدح فو كسا هرسكت: دعا ةرعشلاو اضرأ كبح دي دا عردو ععيزلا هب ا

 ْ كيحوهئامىحاشلقيرخعب را ٠ مست ملا لوصأب لكم ْ (ش ىلس نأ يرمعز لاه .كبح كب هرع شتا
 ذلك "ىلا رعالا نبا لاق" « مسن داجأ ىااع ب -رسكتملاب كب يب والا بسوأ
 كيت تاك اسهن هقا ىضر :ثئاعّناثد ذل فو هتكبتجسا دقفدإ عت: تح أو هتهكعأ|

 *ىمدالانغءاتسالا| نبأ كابتسالاو همكورازالا دشن ىأةالسصلا ىف عردلا تحتال
 ٍْ داودو أل امو هريغو سرفاا نما ن'اديدشلا لوبن اولا
 دتكلا لوح كراطافرمم 0 4تردعأن نيدلاحبيض 1

 كنسي لجرلا كلت 4( كلتح )ل: قيوسلا نة يهد :كسصيملا شم ةكبملاو أ

 0016 رف اا ريالا رش ديه ص بايع

0 1 ُ 
 : رو اوكّح ه-و”ىأ ىلعئردأاللا.ةبو عرس ؤوطخلا برافو ىثمىأ اناكدحو ا

 لاقو ”ىواضلاريضقلا "تر اوكترملاو اووب و ىأاوكتعاولات |
 اريخو ىنبىسةعومب ه٠ هقالأابكتوالاتنكلهو |

 ءاسنخ تااه دارقلاكربحلا ديرو أ لاق «(د,) ماعنلالاثركئاو حلاو أ

 ا : ْ ركب نب مشج نم هولأ 7 قريح د عضرعت لف |
 7 كب كيب 3 اعرو هقرصي لا ثد أمال كريس ففى اال مهضعن لمح ذق ىبركارعوبأ لاه ةاك ربح ىت الاوأ] هَ ميو © ١ . ها 3 .٠ د عاذيف 6 0
 "دوما تيماقزر فاالاّنال لري هريغصتو كريح لاه نيل رلاريهقلارهظلا ليو طل ظ.اغلا ل جرلا هب هش
 0 ع 7827 0 يرقرت ف لوقت هرمغا وأ ثدن'أنال تناك ءاؤنس تم اخ تناك اذارمغضلا ف فذ ةروصقللا | ا
 ىىع _؟ َ : 4 7 1

 را 7 فيي ٌكارحلاو دكر ئأ ل ارس هيام لاقيو رهن اردو نوكسيل كض ةكرخلا 6 2( 1 ند الور 5 كتروو- 0 592 5 00 ةامرث كل 8 ب 3274 ١ . 1 ا 2
 هقرور ل "تل 1 0 عورذ صرغا! نم كلراخلاو كد ف ف ىأ كلر مال_غوراذلا هيالّرحت ىذلا ثار
 ل مكسر راو ||| ىلباممنيكرولا فارطا لاو نيكرولا سورى هوك بك ارا او لكس رمل عجلاو أ هيركير م7 هليل ْ . 5 م : : ا ه5 بريد هو || ةدفقرحلاةككرللاو هكواتيضأاكر حدك رآه تكرحو ل ةاكلااشنأرهو نيةتكلا |||
 ”فنا/ىه, 1 ”ةدمج | ليحل هتكرح ءارقلا لاق بوتلا,مازتسآلا كازتحالا . ( كلزحا> تديمقاذا ضرالا

 ا
 حج ين ةدحاولانادع_لاك-ْك_بمحلا ند هدد ىأ هتقزح ىف :غل هكرحأ | 1

 ”:اررر || فمهلوقو ركسسعلاتالآنموهو هلاثم لسع ديدخلا نملمءياماش أك بسملاوةكسح الا
 ةكربلاواك_.-رمبكلا,<ىلءكسج دقو ةوادعو نغض ىأ دك اس وةكم_>”ىلء هر دع[
 ِتالمااكوث و نيكس بلاناكسشح نش ةردلا تكش (ننح ذققلا |

 ئظظظش



 .ء(ككنز ا ٠ (ءاثلالسف) » ا

 5205059 هداكشب ةكادننت كلفنا بع 1ك كتير حورلاو ىكك ا ةفيقنب كنب وقال (ذشإا

 | دا ءىأبذكللا كك شن .وهلا.ةيبذكىأك شدو ةدعابتم ةطانش هتطخاذابوثلا |

 زخارلالوقهنمو مز ىأةكب نإ نالذ كب 3 باذكلاكاع لاو

 يبل ىتحولفل و هك اهذخأ بيرشاا اذا
 كاموقلالاستو جازي تلفن اراطت اول اة كذبا عم هلب اددؤب ىذلا ارضاذا لوي |

 / 5 00 ىلت ابادمزعا كالذي تمعم دكم نطن مد ؛و اهقدىأ هقنءكنواوهسدزا |

 و طيار لا عضومكبالاو ةربابلا قاسنعأ كت تناكاسمنال|
 يمال عمال 5 كيالا ارم هيحوح ./ | هدم

 «ارلا بان متومرض- ىف هبارع !انركصذدقو ةدح او تع نانا معو داب كيلعيو ا ا
 اننلا ةكركعي (دعم) سهش دع ىف ءانركذام ىلع كي تاشناو "يلع هيلا ةيسنلاو أ ظ

 و قءلبلا ىف ةغل كيعلبلاو نما ةمشرتسسملا ق ونلانمكعءانلا (نعب) مهعفعأألا نم ١

 ١ 00 ا كنز رقلانس برضا نيو ( ل

 اذ هنمننبلادي ردنبالاق هباوناهأ ىأ اذك عضومىفاوكشا 'وةياننلاك كنتلاو

 عافرلا نبال دشنأو دنسعو أ ءركذ قم مانملا كدانملا ,( د ) ةهيرعببللا| ا هزحارا اذ

 ْ 9 رع هدومنمافك داس «© تقاعوي رطل ار ورز اك ا ا هل 00 ندي لود

 هيلعهقلا ىل_ص”ىبلاثال ونت ةوزغو ا ملع ازناكوب اهكوبي تانال زانجلا لاب (3؟) | هي. نام الور هير 7

 أ حرضإ هنوكرحيو حدقلا هيف ولخ دي ىأ كوش ىس- نوكو.ي هاصصأ نماموق ىأرإسو |||
 لاه كلوا نمللع-ةةوهو كوس ةوزغةوزغلا كالت تدعضاكو لا متوكربت عاذام لاقفءاملا|| 0

 :رنهناكو الو ةسقانلا تك اي ”ىاسكيلا نامائش لوأ ىأ لوب لوأ هتسقالاشي ديزونأ | كي
 راقت هنامسهمالكرسو ةيلربلا عهلباو ةنسح ةنق تناك اذا كاد ةقانتدكسلا نبأ ىحدألا

 ايكئاوأ]
 نت كرات عشنا تكراتو هنتياخاكراشلا تكد ر (لر) (ءانا ضال

 0 ١ ' لاهو مالا لعفا متناوهو كرتا عع
 0 , [هكااروأ ىدا توما ىرتامأ 9 اهك ارثلبان ءاهكتارت ا

 «اسالا ماكي رتلاو كورلا هئارت تملا :كرتو لعتفاو هوأ.ش كرئتامعأ ل رافعة لاق

 ا تءمكتا لاق دع اهسوزت ةيالف كرت ىغلا | ْ

 0 ” رزاج فك كئارضااو كئارثلا ىلا ضالذآ

 ٠ اكتارتمامنعتلا ضد مت قلوه ىشءالا لوقهنمو اهكرتتىنااماعنل اة ضس ةييرتلاو ظ
 ٍآ ع-4باوديد نقلا نم ةضدبلا ةكص رتلاو اهنوع رالف سانا اهانغيةضو راكي رتلاو

 1 كاكت ). ساننلا نمليج كل رتلاو ه لصتلاك اكرتوانامدرق « دسللوق هنمو دزأ]

 لوقيوهدرفب م-هضعو هل عاش اوهوثلا' لاف ق أ نالف لاغبو كافل مد دناو ىدتاأ

 | الا ثع ألاقي ىف كنلا لاه 0 قاحوتملاا
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 61 «(بل». ه (فاكيلابان) «

 هك ىتحولفل عب + نقل سركلا اذا ْ

 دسل لافت .ةلاسرلا لولالا 00 يدلل دش نتي دشل اشي ملا الا |

 8 لأسامانلذيفكولأ, ٠ مهمأ ءالسرأمالغو 1 ١
 . . رعاشلالاع اتمنا ضي واارطأب تيتو

 ا بذدكلم لاي دقىذاازعغ »# دكلأمسوننخدابأ غلبأا .: َ

 | نم لمفأو كن الا هذ أ ىف "بص ةنسقيلا عت عقسانمثيدح لا فوةبرسالاك يالا كنإلأأ

 أ فتم ريك ارصشلا كالا (ديأ) بامت بنجللا ىو عمباةسبأ|]

 (لاقيوةير ةلا سما ما ىهذايلأ رق ئمو ةضبغلا نفذ اكبإالا باطعأ زق نمو ةك.أةدحاولا

 ايد هكتيبودكتم هك دقو عطغلا كتبلا" 0-2 20 تبيارضإل |

 [هلمةفت اطلكسسو كتبننف هيذصق ئذلا ىلع ض.ةنأا ضي أ كتنلاو مراصىانانأا ا

 ا اشدأ“ هيتملاو ه كَ .اهشير نءهةكقوتزاط هرغاشلالوق نمو كن عملاورسكلاتتكتن |

 كريب رمعملا كرب 6 ( ةرثكلل د3 اهعطقى أءانعنالا ناذ 1ك نو لئللانسةماهست أ

 | سيلن الف لاقيو خانتساف هتخغ اراكتحالاو لالقوغو لزفات هتكرباز حاتسا ىكورب | ا

 ' ]|  عاشلالوقدتمو ةريثكلالبالا كزيلاو كربدةف ماقأو تدثئثلكو لج كريمه ||

 | هج اذاغ ردضلااشيأ كربلاو كلوزبلا عملباو «اعمسأ“ هلل انهو مش أف ائدنح |||

 ”ىدعما لاقت ةكرب تاقؤترسكءاهلا ةبلع |
 ْ مزمل ةأايكروز كرب ٠ هلو براقت هدلقف ىف

 ' انضر أدكولاو ةسائاوةبكسحرلا لثم كوراللا :مساوهو ةقادلاهذهذكر نسج ام مهلوقو |
 هكربقلأىألسجرلاكرتباو اهفءاملا ةماهالكلدب تعم لاشي ولربلا عسل او ضوملاك

 اشلالوقهنمو ةجوودعلاىف عرسأ أ لرتباو ككرب تحت هتلعجو هتعرصادا هتكرتباو أ

 | ةلوربلا نم هلصأو ةينلاو نرحللا ف تانبنلاءاكاربلاو هزت طويسلاءاهبساذا ىتحأ|| ٠
 رارفلاوأ لاّةلاءاك ارب « الات ارمغلا نم ىصنالو رشي لاق |

 ادكولا.ماعدلاكيربتلاو. ةدانزلاوءاغلا دكربلاو اوكيصرب ا ىأازيئلارب رحلا ف لاسقيو

 | ىف نم روب ىلاعت لاقو بكَ ابو كملعو موو كا هقالرا,لابقيو ؛لر ايم هناك برب ماعطو

 | ىدعج ال لع افنو ىدسعتي لم عافّتأالا لتاشنو لئاف ل ثم كراب ىأهقالراسو راثلا

 ارهزلاه الزب عمجاو ضيأ«املاربدلط نسمرئاط مشلايةكربلاو هءتنعت ىأهبتك تيتو ||

 ضرالا هيو يلءرهال"امىلار قس نمت تطفي

 ْ بهلول نم * ةءاشرال.اعتناغتما ىتح
 | ةء_ةدكالا نم برض نارفعزلان زو ىل_ءناكتربلاو نفسلانمب , تت الا

 00 عسر ملدا ريبكسح غلامنبااهلو حوزتت ىتااءاسنلا نم كووبلاو

 | : : ذةنمْن رار لاف عموم اتالم 7

 | هلأ < ”رشعوشق كلارتوب « انيتركأأ عاراذلات قرع

 2 اندصح 00



 تنديءادو عرزلا بست ةف آوهوناعرالا ل ثم نافربلا (در 9 (با ضفالا

 بّرعمضيرعلا دا.ةسدلاوهو ةزابطاقراسااو قوريمو قورأمعدز لاقي ساشاا

 ققبضسأ بوقهي حو هعضان ضال ادي دش ىأققي ش. ؟لاقب" قاسكلا ( قب ْ

 رعاشلالؤقهنمو ْئْدلكنمضسالاىللا (4) ىلوالا ف الا ريدك ضنأ |[

 قلناه مءارزدسؤح هه : قوزايغلاىفنرقلاكرثأو ش
 ْ ارنا فمن ةمرلاؤ لاق برعم ىرافء انا قابلا( قلي ))ءاضيبلازسعلا ةقلبلاو |

 : بزعقلي ىقمناك 5 قهلزغر#نءقراوبلاوادت ”ىنحولا |
 وب

 َ قءالملا مولباو

 ظ

2 25 2: 06( هد ه4
 ا 6

 د 1 0 9 ) بالا 0 : ( 0
 يالا تكراوتك ارأ ةدجاولا ضلا نمر ارالا 0 كرأ) (فاالا ل 2( ْ

 أ حولا هتمرلا ذا ذكتاكجلبالا تكرأ ”ىع هالا لاق“ كارالاّتءراذا كورا راتوكراثأأ] .
 || ض4 اوهوكلارالا ف تماق أ اذات كرأ لانقي امنا هريسغ لاهو لاه تيكسلا نبا هس ءءاكحأ]|

 ا ١ ىداؤعو فانتا ل راوأ 5 اهلهأل املا نم ىو, ىذلاَناو ريبك لاق كرا ىهفأ|

 || لرتىفىداوءلاو لبالاس نلراوالاكنانوكمو ىب هووه عقبال نأ نونة ءلهأ الوب
 | لئاتو ةمرو نكساكؤرأ حرملالرأو هيماقأى أ تاكملال+رلالرأو ناكمو عامتجالا

 | وسلا يسار تي عناد ضاع رآترهظلاة بو ١

 ألك نءاغ وطب تكسشا ىأاكر كر أترسسكلا,لبالا تكرأو فوغ لاو ذاحلاّواعالا كإذ
 | نيم ددكمرب رستكي دالاو تاو ةثورو ححالطو هيلط لسمك ارز "دكر ىبيذ لارالا 8

 |[ مضلانلزأو داو ماكي رالاو كئارالا عمملاو "”رل><وهذر ب رم هس ن نكيملاذاف تدوأ 5 ةقى

 | تأطخ أ ىتلا دكوسأللاو ءانذقام_هو جرفلاانناجةزمهلارسسكبناكسالا .( كس 1) ناكم ْ
 افا )ب شعلن اعضو ءريغ تباصأفاهتضفاخ

 0 ةكذالا كاذكسصو بذكلا كالا (

 ا |هبلقعأ ىف أكفأ هكسحفأ لالوقرد ه- خفلا, كال اوأباذكيأ كاخأ ل حرو كئافالا |[

 ةئيرذأ ن ةورعلاق انك أتل انتث أ اولافىلاهت هلوق نمو ئشلا نعهفرتصو
 اوكفأدةنيرخآى فاكوف أم ةعضدلا نب نع كانا

 ولعب ةدلبلا تكف اواني كلذ نعاونرصدقم .وقفف تاأافنانسح الا قفون لنا لوقو

 تاكف:وملاو مالا هملع طول موق ىلع ىلاعت هتلااببلقىتأ اندملا تاكفتؤملاو .تيلقناىا
 ديز زوبأ لافت ضرالا تك زتاكضتؤلاتراكصاذابرعلا لوةتامباهم فاتت حانزلا

 نذوب دهاب لاك كفأ نمهنعكذؤيىلاعت لوقو ىأرلاو لمعلا عضل اوهو نوفأملاكوفأملا |
 نءاريخ بيسبال لوذأم لجرو تابئانم سداورطما ميسي ل ىأ دكوفأم ضرْأو نفأ نم هنع

 ىذملا م دّحلا ريدك الا نأ الا ةساللا لش لس اة تشكل ”ىمصالا لاق( ككا )إب دب ديبع نأ
 |.ةدارلا لا كيك أو الأ مووهفهنملءتفاوهوانموب كدا دقو يينوتلا ةجالاو هيفي دالإ



 4؟ال (ذبز (فاقلابان)

 قاوأ نلف ئاط نماهبتلأ دوو وبما 0000

 هقعهقمو دقوواولا نم ضوء اهلاو ةبح ا هعمل 6 قمو ال لعوفوهناذه نمدتلع- ناف قلوعملاشم مير يي خلا

 نكسي دقو لوطلاكل .-ني رتل ابى هولا ) ىهو ل ق قماووهف هيحأ ىأ اءهيفرسكلاب|

 اهقانعأ دملبالاةقهاومو ةفضاوم او ةدغاوملال-:ءةقهاوملاورعوأ لاق رهنو رغلثمأ |

 ريسلا ىف ابي را تان كهذه هاون ةقانلا هذهو ترئاستىأ ناكرا تةداوث ونلاةيريسلاىف |

 ركيلولضف,ؤل"لطلاو 4# اقيطاهفافشأتةهاوو رهن الاق

 ديلا فيسوادنملا ( نجل (ام لس
 لمه + ادار . مهعممايقئامهلاو ْ
 ناكو ةياعثنب سق ىبدحأ ن اورثنب ديزب هم-او تاعدولاو ذ4 لاق لحرب لة ةاسهااو |

 ْ رءاشلالاه قهلا ىف ل211 هب برعضت |

 د.اولان ب ةمسش لثموأ "ىس عقلا ةقيه نكو د شع

 أ ارو ف سر ةغباشلا لاف ”متاسلاو دال ارسكلابقريهلا( قريخ ظ
 اذا عُتاسااكة ةرصشلا لصأر ف هساخكى بك لوي ه امسيتلا نغني ىف ”قرواا كح

 قراهملاعجلاو بّرعم ”ى.ءراف ةةضعلا قرملا"ىمضالا لاق (قرد ( مسيقلا فايف |

 ءاهلا فب هقيريءاملا قارهو « ىلابلاق رهملا ل مءامسأ ل ال « رعاشلا لاق

 قيري ل صأو قي رب قيرب لسصأو قب ران ارأ ل هأو ةقاراقيربقارأ هل صأو همصىأ ةقاره

 كلذ لاز دقو نيتزمهلا م هلا ةثنسال هقيرأ أ ام نولوة بالم هو هش رعأانأاولافامناو قي ءؤدأ|]

 دقوز#ب 0 لهذي لعف قا ارهاهق رييءاملاو ره رخأ ةغلهنقو لادرالاد_هد

 دعب فل الا تلخدأ مث فرحا سفن نمامن كت راسصفتمزلأ مث ءانهلاةز مهلا نماولدبأ

 | ةيلاي* ةغلدمتو قيرأ قرهأ ل صأت المعلا كرس متهفذح نماضوغءاهأ تك رتؤءاهلا ىلع ا ا

 هريظنو ذاثاذهو كي رخااداضب أق ارهمو قا ارهمئثلاو قد رهموهذ اها ارداقيروي قارهأ ٍإ

 عسيطب عاطأ ى ةغ لبقتسسملا فءابلا مضو ىضامملا ف فلاالا تفياع امانا عبط ب عاطسأ و

 | نيعلا باف شفخالا نعمان ”ركذام ىلع لعسفلا نيعدكرح تاهذ نماضوعنم_لا اولعذ
 ا ريدقتو لعفببع اهلا عفب قي ربيريدقتو هم دوي رهأثب دا ىفو ىدنعءاهلا مك كلذكف

 ءافلاو“ ءاهلاّنال هواش نأ نكعالف نيكستلاقِن ره ريد - نام أو لعف مكي ركاب قاره# ع

 لخرلا قزهأ (قرع ( قرورومرطم مهض عن حو قارهمرب د-ةتكلذكو ناككاساعبمج
 6 رقه )ديدشلا دع راقزهلاو كصخلا :ريثكلاةأرملاقاز هلاوءشمرثك أىأ كدضلا ىف |

 قوق لدم ءلسجحرلا قهةهدقودي دس كاارتسسلا ى خو ةقسقملا لع ةَقهَم ةهلا ىجمدالا لاه

 ئارلا لاق شهلاالكلا نمومولا ( قده ال اًعهقداماذا ءاموقةىقأ» ةيززادشنأو

 قبه ))  ةرمبناج ىلعو ةزرهبناج ىفعىتماذا قمولاىثمو» روشيه قمهنبتبايل
 ةدئاز ميملاومق.هلا كذكو مياظلا مهلا

 هنتقان بفصد ىشعالا لاق م يو ارمعل رعاش

 كد ب

 هيمو تكيهلاولوو
 تاوماي جر 06 ده يس
 ماشي و

5- 

 هيل
 بقا ع

 خدر. ةقاو هل
 "اس ئ وف
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 ا رعاشلا لاق هيف لضفال ْ

 ةوقولا .( قا 1( ثقوف أ لاةءالو تقوذأ باق هناكىرتلرتولا فقوفلا |

 ' . (قاو) (واؤلا ل هذ) 155

 مش راج وأبا رولاو رعبا لحره قسولا لد لاتءاسنوتسقسولاو

 لا تاو لا قساوةقانهطادا لعاهحر تقلغأر

 | ١ .قاسولانملابحلات نسا » ىتح ندودحي نب اظاأ *ىدسالامزاخ ىف أنبرشب
 | تةييويمالجالا تاببتالاو سايقريغ ىلع عجوهو قساومو قيساومقوناضبأ لاقي و
 ْ زخارلا لاه .تعقجال بالا تةسوّدساو !ةسواسقسو اهتلعج ىأ اقيسو ةطذملا

 1 اتتابندص وا تاةسوتسم ه اقئاَم- اصئالقاناا
 | '؛ ديل لاه  اهلمرتك لكلا تةسوأو هلجهتلمريعيلا تةسوأو

 أ زاك ألفسوتاةسوم .ه يعل ضفي نمقازرأ مج

 (( قش ) قيساسم هعجو لاهراط اذا همحانجي غصب ىذلارئاطلا قايسيملا دسعؤب ألاف
 ا لاك نوكيديدة قب أوهور سالا فل مو د دقي ةءالغا ىلغيمحللا ةقبثولاو قيشولا ْ

 | مل نمةساشقب ثوب ىأ هناثي دا ىفو رانلا هسمتالديدقلا ةلزنج هنأ مهضعب معزو دسعو:أ

 ا ًارعاشلا لاق 252000 اواَقْشو هغشأ مسللا تقشو هنم لوقت مرت ىأما رحنا لاقف دمص
 ْ بخض#و قدتاواهنم دهتولف 5 ةنيمستاهك اهنءتضرعاذا

 1 عمسي ت وص قاعولاو قيعولا ( قءو )) قساو تنبعوربهنمو لجر مساو بلك ساق شاوو

 اقمعو قعي سرفل!قعو هنملوةئر حكسضصذلا بنق نم ومهما ةلزنع تشماذا ةيادإا نطد نم

 ااهلمو ىاذناةدشو ةسارمثل | نهو ةقعو هيو رسع ىأ نيعل اريسكسس قءو لجرو اهاعوو

 اًعيوأو ىدهلا لضّئرعا ىلع « اقعوننأو هللا ةفاخم ةيفرلوق
 | هتقفاوو رهاظتلاو قافتالاقفاوتلاو ةقفاوملا قافولا «(قفد)ق ّقء ءولكنا لاقي نأ ىأ

 تقئولاقيو قيفوتلا<-لأسىأ هقا تقف وتساو قيفوتلان مدللا «-ةذوو هتةفنداصىأ

 ا رو يو ولا نم .وهواةفاوم هّتفداصى أ اهويف رييكسصاابق م لم ا

 ْ مهيافكردفنيلاهلىأفاعزفر هتبواس لاقي ماصتلالانيشلا ني ةقفاوملا نم قفولاو

 | ١ ١١ يطق قريب رخل انغلاق قوه . هس واح كناكئذااوتفل امأ
 ْ | لالهلا قاف كلذ ناكل اقب رجالا لاه قاف وصالا قافوبو لمالا ىف واتت لاقيو
 د | تعشواذا مهلا, تقفو ًاومهسلاتةفوأل ايو لالسهلا”لهأ ننس ىأ ةةافويو هسقانشو

 | دنع باكلاحابنةق

 قاوقولاذالب و”ىودلا هم دنع رص قاوتقولاو نانلاوهو كلاوكولا لم قاوقؤلاو قرغلا
 عرستى أقلثلسالات اجاب ورع فأن ععارسالا قولا( قلو

 قلتمأثلانمسنءهيثءاس .ه .قامزوقازنيسلاثاأ )©(  دشنأو
 قلولاو تاب رمض ىأ تاقاو فن .سلاب هسقلو لاسقيواقاو هةلب هقاو دقو نعطلا فن اق لولاو
 ةقانلاو مكتنسلأب هنوقلتذا|مثءدقنا ىذز ةشئاع ثأر قو بذكلا فورعسلا قرارتسالااضيأ
 قاوالاو نء-و قيقد نمد: ماعط ةقملولاو هد رس ىناو ةقانوورن همفو دعو هو قلولاو دعت

 :نيداادالبقوف

0 

 كيد وفق



 ندع او (فاقلابا)
 لوقةونيفالا نفأ ىطغتنيةرلاّْ ا مهلوق هنمو .نيراو ةرا لص نيقز ىلع عمو ريشعلا عيد د

 ديكود, 0 اب ارفلا ناك تاغل ثالث ق رولا فون وقرلا هد عفرلا ىف | |

 تاي فب م مهنمو فيفضل دعيو اولا ىلا ءارلا ةرسكل تن نم مويذ نال ةلكو ةلكوةلكو ديكو |
 نا رالاق مهاردلاربثك اضيأ قا لوو بتكيو قروي ىذلاودو قا نولجدو .اهلاحأ |
 قايد سا دك نملك 1 * قارسعلا ىك اسنم هن راح : |

 هس اولا باكقاورصتلا اول لدول لاملاو قرولاري_ثكىأ ”ينارعالا نب الاق | ا

 'نمرصرال اةرمضفل تا هلا قارولااّمآَو قاروالا ةريثكسص ىأة قي رووةقرو ةرصُو ةقرو | ١

 ةرثكلاب اعد فصي سوأ لاق رولا نمساوي
 قارولا ه4 عاطأدقدارج 5 <فقنعرب ّنهداسحّْن "اك ا

 ىأر صشلاقروأو اهقرو تذخأ اذااهرواهقرأت هرصشلا تةرو لاقي و منن ءرب كدديو
 هلثم ةيرول قد دوو: رك كاالاوقروأ ور صشلا قرؤ لاقي "”ىنعدالا لاه هقرو حرخ

 دصي ماذا ِدباصلا قرو اوهلأم رثكى ألح رلاق رو أو هس -!قرؤلا ءارضملا5 رشلا ةقراولاو |

 ضرالا ىلع مدلا نمرادةباامقرولاو لس ماذا بلاطلا قروأو ْمضيولا ذا ىزاغلا قزوأو |

 كلذ نممظعأ ةيد1ساو ريعبلان سرق لثم ةريصنلاو شرلا لثموهو قرو هلأ !ةديعو أ لاق[
 (؛)رعاشلا لاك مهئادحأ موقلا قرو ف سوو لاق <ىلاسالا جمب او خرلا لوط ىقةءايسالاو |

 ةزافماوعطقاموق فصد

 . افي زو تازئاج اهتموهازد 5 مهن اك اوراصناسفا|قرواذا ا

 جادعلا لوق هذمو كل دربغو لياو مهارد نمل املااضدأ قرولاو بث انهكوريد | د[

 قرورمو ىااطخرفغاو 5 قاملبةةفوعدأ كانا

 ىمعالا لاف اسف ناك اذا نصغلا جرو هو بدع ىأ نيكستلاب ةقرو س ,وتلا فل بةبو | دأ
 مهدنعدوم-عسدلو ا لبالا بط أ وهو داوس ىلا ضا هنول ىف ىذلالبالان مقروالا |

 ّْ هيور لاق ءاقزوةبب "لاو ةمامعللو قروأ دامزلا ]مق هنمو: هريسو هلع ىف أ ٍ

 ىتدالاهيثذ ىتدءاقرو ٠ ”مشالاة نبا قوكتالف ظ
 لاق درا ىلع قدرلامَأب انءاجمبهاوقو ةرضملا ىلا هنول ب ريضد ىذا اوهدب ذوب لافو
 ريغ_ملانقي رودار 0 اكقزو أل عب ىلع لوغلا ىأر لبر لوق نم هنأ برعلا معزتيعصالا 0

 ْ ملم ءاهروو فرو عمباو هيفر طمال قروأ ماعو تقووتقأ ل شم افلا أوا ولا باة:قروأ |

 اني "ىوافرو+ااوبنو ىراصتورابصص لب قاروو قارو عجبا لجرأ ٍ

 تقسوردصمىولا «( قسد )ب دحوم لثمذابشوهو جلاء قرومنينالذو. اواوثدبأ أتلا]

 ”ىجربلا ثرخ اني اض لاق قسوامو لءالاوىلاءت هلوق هنمو هتلجو هتعسثىشلا |

 هلمانأ هق سل ءام ضد انك ه .مكلااهوشو كاناو ىناف

 لاني الدللا لاج اذافءوشءاملا ىلع ضواسقلا دبى سيل هنأ ئتكلذ نا ىدي فشل لوتب ||
 0 درطلاقسولاو اهقسو دف: تءةجاف ضرالاؤراصلاوراصتالاو

 ادق يراد[ فانك «رماشلالامامج تدرس نةرساذاجسالا نمةظزا بالا نم |

 ف حاج 0



 ةفت.ذولاو : قادوا مو اضن أقيدوو قو دو سر._ذوقو دو نان و تقيرتت ارق ددأز ا

 5 عاويأ
 ؛٠(واولا لضف) «

 أةئاكلاد !ناكو<ىسقلا عب « قالا اهقاسنا سامقلا لثم د ثنو ءاقتنالا لثم قانتنالاو

 : ًاهاهتو اشم قون و قمتي قمدقو ههوضراسلا قاسم (48) ةقنلا نموه لوي
 | بوغبا لات 00 رى رفاسلاىذ نم نام>ءاشنامظع ناةهاثلا -فصالا لاق |

 : اسرذيعصب رغاشاا لاه قهاوذلا اضي أ امهللاقيو
 تللاىذ سددلاك نع 7 :نيبللا تاصقهاوناا ىراعز

 أ هةهاوفوليلتا نمو قل نمقاهتل جرذي ثيحراجلا ند قءاتلا لوذب ةدسء«وأن اكو

 باو وبني را دثنأو هقا_ حرا

 0 نفلازشعاو كانم ب طي )ذا مهم لسرأف
 | نطلغفم دعوا اكمنم لعذنمقروا او كاغاه وو قييقبو (قبد ) »ب ءالالنسستا)

 | هتفوانقرو قرون قيو ىرخ أ ةغل هفو 1 ادلع و ىلانعت هلوق هنمو دعب دعو

 | قا نالسفبتفثو (( قو 3( يدع ىاابش وأو امهفرسكحلابق. قبو ةثلان'ةغل

 |مهجباواملبقام راسك الءانواولا تراصدنهعلا قاثيملاو هتنقنا اذاةقئامدسجيفرسسكملاب ١
 )١( "يار ءالانبادمأو اضيق م امملاو قثامملاو ل_صالا ىلع ق.ئاوملا|

 ا :قئاملادوعما !وقالالأ الو انثدانالا نددلا”لدغال ىعغ

 ا أ ىفهقثوأو ه مكقئاو ىذلا هقاشيموىلاعت هلوق هنمو ةدهاعملا ةقئاوملاو قاثممل اق هولا

 |ئذلاق م هولأو ه.فةقلواولار سكب ق انثولاو قاباولااو د شف ىلا عت لاقو هدشى أ قائلا

 ىو صسعأ دق :ثولابذخ [لاستيراسق. ورام ىأ ةقانثو مضلاب قثو دقو قاف عممباو كسلا

 مسمع أ قاكلا ةقروم ةقانو قدوموهفاةءثو و 2!تةدوو هلثم هنأ ىف قث وو قتلا

 1 ولا

 . 6 (فرول#

 (قدو] ثء .ةولاهنم تذخأ أ ىأ هدم تةثوتساو ةنقث هنا تاقاذا انالف تةثوو

 رعاشلال اف رطقفأاهدو قدن قدو دقو رطملا

 اهااةبالقبأ ضرأالو «* اهقدو تقدوةننزهالذ

 1 و ا ا او تاما هنمتودهملاتقدوو

 ٍإ )2 سدقلاّ سها لوق هنمو قدوم عطوملاو هماع هصرك

 | نمتءاجانمناك نيهجو ت اذ ىأ ةيهادلا نيقدو تاذو *: قدوم تةجذاطرملا ليد نعت

 ترمكلالاه نيهجو
 اوااضع نيلملا تم 2 لكض نر دو تاذ نم مو اكو

 ااكدو قدن'تقدو هابل تؤزاأ اذلرم اهنا تاو ذا ايوب كاسل ادسااه دو. هن تقدوو

1 
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 أ
 ا

 "”خدهاا لاه, رااةذش

 ١ ْ 56 ولافاةسيسع.ةقيدولا لاس ةقمقلا باج
 ا : تانالا نب سدقوبأ لاك ديددعا قداولاو

 ا فرع“ اا و

 | ةقز ةقزلا ف ثر دل !ىفوواولا نم ضو ءاهااو ةقرلا نأ ذكو دب رضا معارالا قرولا( قرد )).

 0 قداو ماسح قدص 031 عار

0 



 ةةفئلاريثكىأق افئمل جرو ةقفنلا نممهاردلات ةن:أدقر قافنالاة متن عكسمالا]
 ءاةفانلاو هر ىأ ةغ:صيرذ لْض ل ثلا فو ناكم ىلا صاخت ف ضزالا ف برس ؤفذلاو

 ءاعصاةلا لبق نمىأ اذاف هققرب غ ضو موهواهرب_غرهظو اهقك عونربلاةر حبى دا (|| ٠
 ءاقفانلا ةزمهلا لا ةماضيأ ةقفنلاو قفاونلا عيباو رى أ قفتافهسأربءاقفانلاب رضا ٠

 نيدلا ىف قفانم ا قاقةشا هئمو هنا قفان فذ_تأىأقفانواقءفنت عوربلا قفنهنم لوشن
 مساق ةدملاو نوالارمد كسب ىذدلوة: ةماعلا وا نم عستملا عضوملا لي وارمسلا قفدشو 1

 ةجاجدإاو برقعلاو عدفشلا قذ «(ققزإ سدق نب ماط ب لتاه قفنملا نب كلامو لبد |
 رب رجلاق تّوص ىأ امن 1

 براقعلا قيغزو أى افالا ريف. « هئايواح ىف بلا قيقنتأاك ْ
 ورع وأد شنأو اضيأّرهلل لءةاعرو ا

 رهلا قرة: لثمهتسافلش ٠ ”رشباصح لطف ه نيولانم”ىعار تمعطأ
 اذ كو ضربا قاةنت ةجاجدلاو فءوطاذااهتوصةسقئقنلاو ةعدفذلاةقاقنلاو |||

 هلعفاع وم قمع هينكىأ مضاابهقغيباكلا قي قع) قئاسةنلاعهلباو ميلظاارسكلا,قنةنلاوةماعتلا |

 ْ ا ةغبانلا لافو ةياكلاب هني ىأاشيغت هةفوأ]

 ءيدرغوهئزوب . ددما عئاوصلا هّنَمْءيضق هيلع .اهلوذت اسمرار ناك !ٍ

 ةأان عوز ىلا + ةدعووق ا رو بوقءباهاكح ةغارسكلااب ةقرغلا كل دكو ةريغصة داو ةقرغلاو قرغلا «(قةرغ)إ :

 يا فد 'لعفاهريدقت ةقانلا (ق39) دبع ىفأن ع ةقرغ لح رلاقوفىتااة-فنطلا اوعمأ]

 هياذادإ . هلا يي“ ا عمدتال نيكسص ابتلع فو بشخو ةبشخو ندبو ندب لشمس قون ىلع تعجب نالثي رعتلا

 ,ء اعمال 0 قنوأ اولاقذ اهومّدةذواولا ىلع ةعضلا اولةئتسا مث قونأ ىلع لذا ىف تءح دقو كلذ ىلع[

 فثثو ندي د ىل_«اهودع مقل أ اولانقذ ءايواولا نءاوضوع مني ئاطلا ضع: نع بو هبا ءاكسا]

 تالثلدو لوغو 1 هوقو اهلبقامةريسكسحا“ ات :زاصو الاّ أالا راو رك لم قال ىلعةقاثلا عمت دقو . قئانأ ل

 نيف دقودلا ناو 6 9 نزح نب خالقال ديزو أد كنأو ||

 - عدم نئامثإلا نامنيضن لنا هن قاند نما قا كرم[ ٠0 دبا
 روئمالا نضوربىذا!لاجرلا نم قاوذلاو ةقو:مةقانو ضو لاذمىأقّوئمريسعبوأ||

 ئث ةف-صوأ ثيدح ىف نوكيلجرلل بري ةقانراصىأ لهب !قو:ةسالثملا ف واهل هيو
 سأعنبتي.ملاو وللا ضعب دنع ناكديعلا نب ةفرطّنأءلصأو هيلا لقتن.و هرب_هب هطاخ أ

 عفرأ قينلاو .لهب ا قونتسا ةفرطلاةف ةقان تعف ىلا هو مث لحب بنص وفارعشمدشب
 د ىدعاملا 9 0 8. - 6. 00 .

 0 0 ا قولو ب» قبشلاو قءاشلا نيب نطول *اوغش ير عاشلا لوق هنمو قابث عمجباو لدملا ىف عضو.
 ٠ 2* مهلا ى مانت || ةقنتاذءاهرخلثملافو ةقيشلا همم مسالاو قونتلوقيالموضعبو هدف قنأتىأيعالا ىف
 ديعوبأ هركص :ةدارالا ف قنأتي و ةفرعملا مدي هلهج عموهو سمالانلهابلل برشب |



 دكت -.: فصسا لأ ةيسسلا
 | ءانعزعز ىأ ل. 1 اانةتذاو ىلا هتهوقىفةدسعوب أ لاهو 2 :القاثال انمالأ اونَتو

 | عزعزتاذاريعملاو هتبذ ب ىأرثبلا نم برغلا تق و دبك انشا ناك اذا ان سرذو

 ا راك ىأ ةآرملاتقتتو هةزلس ىأ دلحلاتقدنو ىحرت_ةذاهاا هيذج كلذو هلامح ارعوش هل |||

 قوتلا ٠ ) ف زن( زاوىأأنناندنزو لها تع رسسأ اذا قنان ةقان وقاتنموقنان ىهيناهداوأ[

 | قزنو بوق. ءلنع قازم لم قازنةقانو اهرن قرني ريسكسحلاب قزن دوو شداملاو ةفالا ٌ

 | قسنرغت (قسن) ا ةيزنت هقزنو هيحاص هقزننأو زن ىأافوزنو اهرن مضل اب قرني سرفلا

 د . زوبأ لاه مظلم قسنر رخو وتسمنازدإلاتناكاذا ا

 رعاشلا لاق هيك ر لو هينا ذاهسرف ١

 ئ

 لطخالا لاق انه ريزوابب حاصىً اناقمنوأك اعنو اقرعن
 .الالضءالخناف كسف:كتنم ٠ اهنافررجانكن ضي قعتا ا

 انانهلا توقانملا هبهلي داكن «» قس ذ هناز م ركع رد

 اذا مالكا تقتسئر دسم نيكسلابقدنلاو داو مالغت ىلع مالكملا نم ءاجام قالو ||
 | طوعس قوشنلا تدكسلا نب الاه (قثن)ب ميظننلا قم سنتلاو ضعي ىلع هضعب تفطع

 | فئالاىف«تلخدأ اذا هريغو ءاملات قش: :ةساواه اشناه:ةثنأ دقو نيرذملاف لسع ]|
 | ةهوركم حي رهذهو تمشى رس لان ةببطا كر هسنمتقشنو اهتمعش عب رلاتقشنتساو

 | ىأ ةلابلسا ىف ىلعلا كو مهلا قانعأ ىف عمت ىلا ةقيرلا مضلاب ةقشنلاو ”مشلا نعي ىشنلا |

 أ قطنملا قطن إل اهتم اخت داكي الروم لخ دينمناكاذا قشن ل جروا-مفقلع أ
 | هلام مسهلوقر غربا ةءطذملاو هلكى أه قطنتساو هقطانو هريغ هقطن أو اتطن قطثدقو مالك.لا ْ
 | دشتو و رملااهسنلتة قش قاطالاوءا وسام تماصااو ناودكعا قطانلافقطانالو تءاصألا

 ْ | ةرحاهل سلو ضرالا ىلع دب لسالاو ةبكر لا ىلا ل سال ا ىلع ىلع الا سرت م اهطسو ٠
 | نيقاطثلات اذام_منءهنتاىطرركب ىلأ تنبءاعسال لاقن ناكو قطأ عهباو نافاسالو قفنالوأ]|
 ظ ىأ قنزل اولنتتا وقاطنلا تسدلى أ ةارللا تةطتنا دقو مهلك 77 أضيأ قاطثلا تاذو |||
 ا وئراكنمعأ هن قطشب هنأ نهلطدنملثلا ىو ها ا ميا ا

 000 ١ةفورعم ةقطنملاو مق و ةدسأ :

 | اقطتش نالف» ءاحو مالعأ غايال با.كسلاّنال قطغم م 301 مهل ية لسو قايحتش

| 

 ١ ادي اةظدنمءادعالا ىلع 00 وق هللا مادأ امحربأو

 | ةةطانلاو ىوق ىلعءانثلا ىف دات هالوقدار هنا لاقيو ادا - ىمرفتذج 5ك ازأاللوق»

 ' رصكسصلابق م ميغ ىارلا قملدقو هفغب ىاراتوصقيعتلا ( قف ) ةرسادللا |

| 

 ا
 بكاوكن هنامكوك ناةعءانلاو ةهههريغني_هداضيأ بارغلا قمن نادك نباىحو ||

 ىو قرغت ةقانو حاسص ىأ ة*8/نيغب اةدغنرمسكلا,ق غلي بارغلا قغن «(38) ءا زوملا
 | تئامىأ اوف قفنتةبادلا تدفن قال ةسهددعب ةيهىأ نيبت اد عب م متت ||

 | عجاشي أ قاشفنلاو قئاسنملا لاف ريبكسلاب قافالاو جاروأ غفران عسا زقند 1
 ١ | دغنئأاقفن قفل .دازلاقفنو تينف ىأ موقلا قاغترمكلاب تةفنلانةيمهاردلا مةقفتلا |

 سردو



 ثم ..رس لاه نك غالاراغلاو ناس الام تن 0 رجبصسرعجر 5 مم اوةااة 5[

 : لعن ىروجايب باع نب / :

 قطع هداس وف ىصتلاةأرنس « «  مهطخت نفاق ةشاند 1

 1 نمىأ «اةعمقعمدعز نم« بدر. لوق هةمو قمعلا بق قعملا ا( ع 2( هلي ىأأ]]
 |قامعالال_ةمقاعمالاو قمع ى[ق يغمر م لانةيورهدرهلث# ءةلرعدكوا دمر دعيدعتأ||

 4با عجب قرعامالاو قعامالاو زوالا فارطأ نمدعباموهوأ||
 ارمشل | تققمو كتم لمثم هلكتم درش ىأ همأ ع رظيفام ليصفلا قّدماو ٌراناللا مق :
 موب هسدذهلا اوه رمان ل يأ هقةَتاق حرج هناصأو ئىث دعب ش هّتيرش :

 ءانفل ار يركب لفاعق هريدقةو مقل ىدقأب ملكتي ىذا !قماقملاو لي وطعأق قتلا نيب"قمأ |||
 | قمللال_ثموحماقاملا قلم تاعاقلو ةقدقم هيف لاقي ديبعوبا لات قئاقملقتالو أ

 ىأاصعلاب هقاموَىبارعالا نبا ا

 رعاشلا لاك 4 فالتو معلا دو ى اتالم الح لقول قياس /

 ا لةقااوهتحو قالك بجو « ةقالع بك بايحأ ثالث 3 1

 |( قاغرمسكسلا,قلمدقو نيملتلا هه ص أو فسوبوب لاق ديدثلافاطلا و دولاب رخال ا
 ١ عابتلا ل معلا هبلقيفسدل

 ليل الاديتر دي الو لس دهبلا نع ور
 ألا « قاملاخالم ميلمتلا مزتعم. « .راخلا فصي يور لاقت ضرالان نءكوتسااماضيأقلملاو|
 || ناءفزلا لاه عيرمسلاقلملاو ديدشلاري لاو دو ماو يسال وسلا"

 ا قلتو أنا وشه ب د قل. مرابللاىف لم ران 7 ١

 ا ىءب و قامتادق دعاس لقوحو 5 نحارلا لاق سلم راص ىأ ماهدالابقلقاو يذلا او

 | فصيىلذهلا لاه" ءاسملا !ةافصلا ةقلملاو تلفأ ىأ نم قامناو لابقثالا لج نميعششا| ْ
 ٍ اماستاقللا لعتماساذا « :فيشحو ذرديق أ اهاضتأ

 ]| ق>قوملا 6 2( قالما نم مدالو أ اولا ة:الوىلاعتلاقو راس ةفالا قال_مالاوأ

 | ةقاومو مضلاءاهوم قوع قام دقؤ كونو قبل سم قوم عمباوقئامقيخأ لاقي ةوابغفأ]|
 ا عدبا قام كلوقردصم مت“ عمل لاء قوملاو بّرعم”ىمراف فلنا وذنب ىذا !قؤطاوب انوؤمو 1 :

 ا | رهبان مئثهطلاخال ص اسلاديدثلا ضم الا نهمالا "ت3 صخرىأف وع

 اة تقةؤقو* اههمنيعوءاملا هوشة اوقف قوملاود وذو أ صل نواكن كلو ربي سل أو
 | ُ و ما ”لط مهاوق ةنمو ةعاسدوب ةعاسوم رشاذابارمشلا

 | قتلا ف.فاضب أ قرنلاو هناك اوْدوَقْعْلا لَ شمقبنلا (قن) 4( نونلا صن”

 ىأقيمم لو تانكو ة لك ملكل قف تاقشو قش د اولاز د_لا لطوهوءانل اًريشكي
 ا ىأاوب وينو بتكى أ اضيأ قبو د دج سم 7 فاطقم ْ

 ا 0 رانا قلل



 “١ ملا ضف ما م0: ( « ١ نودع .0

 لاق هز ةذ شف ىأ فيصلاقح د ءامىفانءابب لاقي ”ىنعضالا لاه . اهقرضو ْئ دلك قمدلا

 رجلا فصرةدعاس

 مدث#م ف ملازاهن نهى حام ىف 95 ةيداصنا زر زرالاب نف اوصتاط

 ئشلا كلب نق احمال ازرع ون لاو ةعيدر هبف ةغلهقحمأو اهنتكوبب غذا أ هللا هةءثو

 | :دشناو لالهلا قاس.

 ' افععأو -.:أ تح هراغاأب و هقونع فونأ ىوك,ىذلالونأ

 مهلوقهنمو قيدمو قو ذةوهفنإللا تقذم دقو ءاملاجو زمنا نال ىيدملا (قذم

 ,فورعم قرا م فى ضصاخرمغقذانتو قادم هرهفه_فلخ ملاذاد ولا و دع نالف

 اذااشيأانهتقرمأوأه مر د_ةلا تةرهو عب رزلا بدصت ةفآاضيأ قراااو هنمْصْخأ ةقرملاو |
 دعس هلو رخال ننادلا نمح رخ ىأاقو يه ةمشرلا نم مهسلا قرمو .انهق ئه تربك أ

 || لاملا ىف مهلوقو ةصرلا نم مهسا قرع نيدلا نمنوقرعمالسلا هلع لوقا ةقرام حراودلما

 | قرغي وزغا ديور تلاةفوزغلا اهلركذف تايفنوزغق تناك أسما تأ ءاصأ د قرغي وغلا دن وز

 5 طقرالا دم لاه قاّرومقراملا مجوداولا جريح وزغلا لهمأ ىأ |

 ا نيفللا ص ىنفلو ناني طشس +و نب يب تئتفاه |

 تيت ناغالا تقلع رددصماضنأف :رملاو نتملا بانهال انيكستلاب قرملاو
 0 | داحلا نع

 | امير قّرم دقو ىغملا قرم او مساوهوتءلةدلاوءامالاءانغانضب أ ق رماو هفوصنوطءملا |
 || لرييعبا ل بيلقا !الكلا نمهفتنتاملىل_هقاسرو فوصلا نسمه-:ةةنئااه مذلابةقارشملاو

 || ه«تقوخاه نعدق زم أ ةبوثلا تق لح ( قزح », , بتني تأهل ناس أ دللا قنمأو ةقا ع
 ١ | بقلق رمااو قزقفاةءزةئثلا تقزمو» نوما ىجللاب نقزعاست ف يو اوقهلمو

 | ٠ ١ ةلوقل كلذ بقاامغاو انهكفيعءارقلا ناكو ىازلازرسكب سدقل ا دبع نمرعاشأ
 | قم أ الو قكرذ ًافالاو-. »َ للك ون لكمالوكًاميدشكت اف

 وتلا نم عطقلا قرنا قزمب لكمهانق مو ىاعتماوق هنمو ب زقلاكر دصماضيأق :زمهاوأ

 | ىمملا اريدكي فانه ةقانو هقزذي امم ىأ فرو قعر اطلا ق نمو ةق نم اهنمةعطقلاو فوز ملا

 | نيلا كلولم نم كل مساعنبورعبقلءايقي نمو . ادج ةعب رمس أ بوق»ي نعاضدأ قازنو
 || اههسلب تأ تننأبوامفدؤعي نأ ةزكيو علام هقزمفنتلح مو لكسل/ ناكهنأ اوعز
 || قاف دقو ة باكل او لك االاأبرضلاو نعطلاىف ةءرتسلا قشملا . قدم هرغدرسأ

 ل ةقرلاوذ لاه دمع
 د بد لائقالا رجالا هناك م اهتثاو ىانعظق دع ركق ْ
 توا ثاناو يابو نمو ثلا نع طقسأم ةقاثملاو طشملا و اندملاو

 | ىأ هدي نمئثلا تةشتم 3 او هقزم نوثلاق ثمو :نيلب وع قشعرعشلاو لؤطنودتهائشلا

 ْ | هيتبب ىدجا تباصأ اذ ارسيكتلا,لينرلاى ثم دي زوبأ لاه هتغطتقا هتفكتساو هتلتخا ||
 | ىأقشمبوثوة ةرفابازهسكملابقنخشملاو قشملانبل هام ثمةأزملاوقشم ل جرلاو ى اا
 | ةقوشمذيراجو رماضكأ قوشمتو قي شقسرف رو اكينمللا ب امئلان هقيشملاو ' هي وبسم

 اللا ل ممم ص م عج همم صمم مص
 م ست

 هلي ديا



 طشانلا قوالا عماتغطو 8 و بو دكر ١

 |ديدشناكا ها قواوهفا-ةوارسكلاب قول كلذكسحو ”رضياىاقهلائشلا 7 |
 1 قاراهفعي ”فاطقلا لاه قُشِوْقَم قش منضاببلا | ا
 قبال ناسيملا ةلك اشك اعل : را يدق بلا الساقي

 ١ لاهو هيف قوهلتبقواذكفوهلدق لوقت ءوأ مالكر مهنفغلا_ملام لكةقوهالاءاّرفلا لاق 9

 السحزا ارهظي نأو ف فال ىلع كنطابأت شر هظت نأو ئذلادن ست نأ ةقؤؤالا ثوغلاوبأ 1

 | ١ 001١ بهما ديرينيداطخ حده تيمكسلا لاق. هتسصب هيلع سإلامءانتسملا نم
 ١ قوهلتبالو فاص البى دنع 0 انهوازجو دلت دي مهيزحلأ . ١

 |[نلصأ اًذاَةَمَلِم ىهفيععتيالو ىدعي نأ هاو تصل ىأ قيلت ودلا تقال( قالا
 ااهجوز دنع ظضت لاذاةًأرملللل ايو ةقمللا هنممسالاو :هلرلق هيف ةغاةقالا متل وانهدا دم. ْ

 ب دولا ه. قالو هبذال ىأ نالفدب قالو ميلف تتملامنعأ !تقالالوا هو ز دنع تقاعامأ|]

 أ دكسعام يأ هدو نم امهر د ىرلي ام نالفو كب قلعيال ىأ كي ق يلي ال مالا اذهو هيقيلعأ| |ء

 امد م ساانطدت ى رخأوادوبح «  امهزد قيلتامفكماقك 1

 . نرعاشلا لاه هوطالتباو ءوقزلأ ىأ مهسفأ .بموقالأو قرم ىأ نايا ضرالااموأ

 اريحتو ىَتب ته عوش 2 هتالأاكتو - الات نكل هو: 1
 ا ءاكتلادتعناينالاذخأي قاوم اهبسش *كررصتلابةقأللا «(فأ) ( ميغ ا 5

 مآ لؤقهسنمو ' هلثمقأتماواه أم قاع" ”ىبصلاقْث دقو هر دص نم معلقب سفن هن اكوييشنلاو |

 قأملادعن تلواو ىاكت ةلوع .٠ قتلا دعنا هتل وعافاك :
 امساكيل اواظغلا يعيق  امالااورمضت لم ثب د1 ىفو ةفاملاف ل + داذالحرلاقأمأو |

 اهاملااو فنالا ىلبانماهفرط نيعلا فؤمو ثكسنلاوزدغلا هيدارأ ل اقيو ةقدصلا ن نم ماك ْ

 قؤم ىف ةغل نيعلا قأمو ف « !ءأورانآ ل ئماضيأ أ امأو قام عججلاو نذالا ىل ىذلااهفراط|
 ميس يفي زاغاو ةماكسلا ا سفن نم يملا الل عةعسداو ىلعفوهو نمعلا | ٍْ

 ب ذه يسوي نامت اد مال سكي اا نرخ ياارب

 نيمار تجر لهم ةعبدالا تاو ديف سدل تيكسلانبالافو مهرتلا لعل يعفي امه

 هتصروحن جتغلاب لعفم لكم الكلاو اهعوعم ءارفلال اع لبالاىو مو نيسعلا يف امنافرحالا

 ْ اطول اطع بعدت ةدالوللا ديماطو يراعي تر ويعد 1

 ىماشلالا» هق# نم لع نوهو دقي قرم كأ قيل سنو 5 رغما
 ا يح نرقوأ ”ميلاعبقنا » اهيفءادرةدهص لقيا 317 |

 لزج يدش أ قحأممووقزحأك دلتا هقعو ديعف لوعفم هلا ديردنبالوقامأت ا ٍ



 مالم

 "ينل !عمانقاو ناك الجرث ا ثي دا ىفو راجولاكض رالا ىف قيشف ودذللا 2 قلنا
 اهدحاو ىقاحلنوهإيءاىتمسالال ام ناذ رج قيقاجأ ىف هتقايأ هب تق اوذلسو هلع هللا ىلع| 1

 هيغل :هةقزلًا ودب قملعأ هي قزتلاو قوز يقرا قزل ٠٠١ ضرالا ف قوة ىعو قوقل ا

 ا بلا لالا ًانيئوح همز جرملا» ءاود قوزاللاو ىنجت ىأ قي زاو قزلبو قر ن الف ل ايو ا

 .ةيدقصلأو ةريغ هيه ونهب قستلاو هب قسنلاو هب قصاو هي قس (قسل) م هانا

 قضللا لبث ىسنبللاو بنحب ىأ قيبصاو قبو قلبو قسابف ىداو سا نالةوهريغ
 5 يروق هنمو قصاوربعنلا قبل لاي نسطعلا نمشي ةلرلا قوصلوهو ا

 قمل سكسلابئثلا تقعل نما عدلا قدفلملاو: هب ىدالاداشع !ءاملادزب لبد إلا
 ةقعللاو قعالملاةد_ساو ةَمعلملاوةب انكوهو تام ىأ ءعيسصانالف علو هم ١

 ٍْ عسير نمةقمأ ضزالا ىفلابة يابن اولا :ّزما معلا ةقعللاو 'ةقفلملاذيجأتام م داضلات ||
 واهو صرح ىأق عل قءو لج رو قيام مسا وعلو اًهعلل اسما ايقعل .بامرلا قالا سن ١

 | قفللاو امهط.ذقق ىرخأ ىلا مش ”يضننأوهو اقفل هقفلأ بولا تقفل ) قفل ) 4عاببلا |!

 أ ىأة قفل يداسأو مهر ومأتمءالت أ موقلل قفالتو ةءالملا فادح اماللارسك |

 قوناسللا قاقالاو 0 كا ةينس "قالا 6 وَ 0 ةيفرخ نم بي ذاك أ ْ '

 ْ زحارلال اه : توصااقالقالاو .هةافلا زشقو نم ثردحلا

 يس « قادشالابب هزاماذاىلا .

 7 قاذووجن سم ناشطات يأ : :

 رووا عمباوزل اولافاعرو تايهلا لكأي قنعلا لي وط سعر الم قالقللاو

 | عقن نكي ملام هنعهقلا ىضررمع ثي دح فو باراطضاو دكر قوس لك كادكو ةقاثإلا

 ْ يوكو نم بوق ملقا لمناقتلا و توصلاة3شسةَماَقالاد_نعوبأ لاه ةقاَملالو

 | لاه ومها مالا «(نا)ب هناكمّرس قيال ديد- ىأق لفلم فرطو هتلقلقاذا'ىشلات ةلقا |||
 هتسعق ا ”يبعتالا لاق هقفام دز هقل لاقف مولاه ةصمر ةسص دباس ارعأ تكمن سنوب ||
 ْ هنيتتفر لم ير دهتعلو هلث دب زوبأو ةصاخ كساب يملا برضو حلا اقل اهقدلي 1

 0 لاهو برشااولك الاف مصب اذهأش ىأاهاملتقذامو
 قانا. نممئاوملا ”نيديالوبا هب ةار نم عتب حال قريك كي ا

 اةولكنازعتد زلا مضلابةقولما د 9 تام ىأ شنق ملنأم لثسمعلاوب أ لاهو

 | هئملوف كيزااكرضب ىقح ىلنياى[ىلقولامالا لكأأل لاقي ديزلاب هءلصأ اذا هماعط قا دقو )
 : قدس أولا دينعوب هن داك ةقوأو قرا نات ذو باطلا ديلا وه" ىباكل نما لاهو

 ' .ةردع نملخرل
 1 5 م-جيداعن ناؤلاوا اه ةدقولال جاااس نلف او

 أ قاوالا كاذكحو نط. الا كيرلا قولا «(ق0ا)ب أن أنة أاماولتقؤاملاةيو

 0000 ةطنروتةقوا] 5 ا القاها ٠ لاكو ص الاروثلاقاهالاو ا

 8 : ةقولاة اسال 0-6

 هاو



 (١ رؤيا : 9 قلل 7 ب «٠ (فاقلاا بال»

31 

 ارازغ هيلع فاطنلا لاصن 9 اهةيوافأ خت تتنايف'

 | ىأ ةقافاق رقت ةقانلا تقافأو فاطنلا لاصسك# ئِبفنؤْلا 2-0
 | لمصفلا تقروفو قيو اهم عمل اوورعاىنأ نعةقمف و قف ىهفاهعرش ف ةقدفلا تءجا |||

 | هناىمومىفأ,ث يد هنمو كل ذكن يالا بريش اذا لمصفا !قوةتواقاوفاقاوفنيللا هتمقتنكأ ||
 1 أرقأال ىأح وقتللا ق فته فوفتأفانأاَمأ ىموموأ لابقف نآرقلا ة* ارقذاعمووهرك اذه

 | قامؤاو ساحل اور قفا !ةقافلاو راسهتلاو ىلاللا ءانآىفئشدعب أش هنمأ رقأ ىنكلو ةّرع قزح
 | لاطون ا سأرلا يف قنعلا لس سوم قئاشلاو قاف لان ةءالورقتا ىأ قتلا
 ىنهعقاقأ اوه ركس نمو هنن تح رع قش وقنعلا

 | لغو اكيلاشب ىرتسلا اعلا ءارلارنيكي قزقلا (قرت) ناقل ضن

0 
 كال مب:

 ؛ اكأ مصاب 5 هي « هيدا

 قةرااذو:ءقحرا قَال .٠ نهزملا ناكر نأ 3
 ٠ 0 درا ا ناد

 هوم ب بهو اي ْ قدرَعلا "”ىوط دهن تدرشام * تا

 لح .م ا
 ا قذدالاءاضلاريغةرطقن

 وه له نب رؤنلا لاو ةرصملا وعلافواشي[فاقلابر وفاكلاءقبر كلاةدنع ونأءاو رو ا

 هريسغهّماق ًاواقلق تاءلاقب اع 7 الاقاقلا ( قاف هءأك قعل بر درع" ئد راق ,واذللأ ا

 ى و و م انك أقوقو قاف ل دبر «(36) وق ا

| 

 0 را و تي ور ا 00 :وهو قا راعي

 يح ارلا يلا قاقلاِف وم جي ْ

 يقانعىنذأ نم نقال * قامقلا ىلءنيطئاذا

 ةقق عد ىلع هحرخأ هل "ام ةءاقمق مدير قيقلاةب ور لوقو ْ

 |ربككب يلدقو دلع قيل قدام جر اقيبااوئبللا (قل) (مس سال
 / او دعا بوثلا « ىبلا نأ لاقيو »+ يالا ينو «ر 0 ,ةقايل |



 امون ط1هنا لنزول
 | قأيى هو دى اتفي ّرمو قافقلعي تبى أت ةلفأو تقلعأ لجرلل هنم لاقي ىردتال
 / عضوم اربعبا نار ىف ق.لفااو .ةقيلفللاب لوقت برعلاو ةيهادلا ةقلفلاو هند نم بملا

 ١ مضلاب قيلفا اوه علضلا عراك د رجأ هيل «”ىعمالا دشنأو موةلطا ىرحم دنع ”نئمطملا

 | عسل او شيلا قلب ةا او ففلا هشم قلفملاو هاون نع قاف خ ودنا نمبربض ديدشتلاو
 | لاقي همعذ ىأ ىنعع هقنافو اةمنفت هريغهةنفو منت ىأ ل جرلا قذفت ) قف ) قلامفلا

 8 ةمعنلابىراوملا فصيرعاشلال اق قئافم شسع

 1 يرجو قث افم سعوا نمطسي فوفشلا نما
 ةمعلمى أ قنفةأ هاو ه قذف باجره لك تطشنت هزحيارلا لاه ةنمع-ةمتفىأ قنف ةقانو

 | لاقو لبالا باتكىف» ,ركذ قنق عوباو هئاعمأ نم مساوهديؤوبأ لاهو مركملا لسقلا قدنفلاو |
 | هيف عمو اذا كاذو همالكف همن نالفءاّرفلا لاف (ة4] قاشفأ مدباودي ردنبا

 ظ دشنأو عساولا نوفا اورعوأ لاق هقدر الم هناكءالتمالا وهو قوغلا هلصأو لاف عطنتو
 ١ 1 دّرع قوفخ٠ ىدحلاربغ * ديعم بحال قوف سدعااو

 1 ىثعالا لاف تيم, ىتاالتما اذااقوفواةهذ قوش رسمك ايءانالا قوذنو

 0000 اناا تلا ةباج ٠ ةنفم وتخلع
 أدنع ملغع ةقوفلاو بيصتت ىأ مدلانووفت ىلا ةنعطلا ةقهابفلاو هن" المءاقسلا تةهفأو

 |ضيق:قوف «( قون هتقهفثدصأ اذا لجرلا تةهذو راقفلا لو هو قذعلا بكم

 | اهثوداخةدسع ون لاهاهق وذاك ةضوعتامالثمب رضي نأ د نال هنن نا ىلع هل اوةو تع

 | ىأاهقرفامخ افلا لاو كلذ نمرغصأ ىأ كلذ قوذو لوقتريغصنالف كلل .اذالوقتاكأأ|
 | قافو فرشلابمه العى أ مهقوفي هءاعصأ لجرلا قافو تويكتعلاو ايلا عيا .تممظعأ
 ظ ىلعهشفت تناكاذا اهووذهسفاقوذينالفو هردصن محب رلا تدذاذااهاوذلدرلا

 |تقفلوق”قوذو قاوذأ عب اومهل!نمرتولاعضومقوفلاو هسفن: قي ريلثم جوردلا
 رودكملامولاقونالاواقوذ تلم ىأ هتقوفورسكتاف هقوفترمسكى أ قافنافمهسلا
 عجر ىأ هذ لصتالريسكنم مهسب ىأ لاسصان قوفأي ن الف عجر لاقي ”ىيعمالا لاف قوفلا
 اضيأه-:ةنوأو هءفرال رتولا ف هسقوف تعضو ىأ م-هسلا تقفأو ماب سدل ظي
 عبرلا كاذكو عزتلادنءناسنالا ذخأيىذااقاوفلاو رداونلا نموهوهتقوذألاةبالو
 كرات يلم اهنالت قولا نم نيتءاكانيبامفاوفااوقاوفلاو هردص نم صهشت ىتلا
 ردقةدامعلاثيدللا ىفو اناوفالاهدنعماعأ ام لاقي بلحت مثردتل لمسفلا اهعضرب ةعد وس
 ةقافاو ةحاروةرظن نماهلام ىأ مفلاو جفلابأر قي قاوف نماولام ىلاهتدل لوقو ةقانقاوذ
 (هلبقام ةرسكتجاءابواولا تراص نيتبلخلا نيب عي ىذلانيسللا مسارمسكلاب ةسةمفلاو

 ' ةرقب فدب ىشعالا لاه
 اعضرول سفنلا قش عضرتلتءاج * ثهتجا اهءرضىف ةقيفاذا ىتح ا

 "يلولالا مامهنب لاه قرواف أ مثرايشأو ربش لم قاوفأ مث ق.ف عمجلاو
 6 ل_ءئاهلردياموسقيوافأ « اهنوعضري هواي دلاانلاوةذو

 ل سمس ا تحتمل هل اح حسم يح حجم ص يسم يصح ايس. يسسسسيسيسسس سوست بسس

 نيرافالاو



 ان'اعذلماةقي رفباصأ « فئاانا ع ذلهاككىرفذو ٠

 ىذلاوهودي ربلا قا ارفلاو . تقّرفت هه ىهوا هسا سفاذا هنال نانرظااوه منلاقّرذمو

 سلا يمالاه ةيسراغااىكن اورب بّرعموهو دسالا ما قرْذش

 اروزأقئارفااهنمىرتريس .« اكمتعجرنانيذأىناو 22 7

 ةقدزرذ عجب قدزرفلا 6 قدذرف ]» دالئمساةيقي رفاو اقنارفرثبمللالاداوعسامبدو
 تاق تعج اذاف مامههعماو قدزرغلا ىعم هءوهْدز ارب ةمسراهلاب هلصأو نيدتلا نم ةعطقلا ىهو
 عسا فه تفرح رخ [تةذ-لوصأ هاك ف رحأ ةسخ ىلع ناك اذا مسالاّن ال قزارف
 فورح نمءاتلاوءال حر نءاهملال مسالا اذه نم لادلا تف دحام او رغصتلا ف كاذكو

 دزير فو قرب ررغصتلا كل ذكسو دزارق سا.ةلاثالاو ىلوأ فذ اءتناكف تادانزلا

 هخاؤ ف درا لعئذلا مسالا ىف ناك ن اف ريغصتلاو عهبا ف تطوع تثشناو

 لفاعو حراجد عجلا و لف.و جريح د تاق لفن رحدم لثم ىلوأ فذ: ناك دئاز

 اهرشق نعت رخاذاة.طرلا تقف (قف) ريغصتلاو عملا ف تضّوع تش ناو
 صأن عقلا نرش ىأاهو_فواةسف شةخالا نءاضبأ ق هيو ق سفن لجرلا قسفو
 قسشفرمالا اذهّدراسلو مْدَا ءاك أمنع ىأ ماعطلا نع معا مهلوقكاذهو لاف جحرخ ىأ هير

 مالكودو بع اذهو لاف قساف مه رعش الو ةيلهاخلا م الك ىف طق عمس ل ”ىبارعالا نبا لاق
 : ربثيخايو قسفاءادنلاىفلاقيو ةراغلا ةةسوفلاو قسفلامتادلا ىمسغلاو قرع

 هنوتعذيف ثيدكا ىف اءنولوقيممنأ كلذ ىلع لدي ةفرعموهو ثد.خل هيأ ابو قسافلامأأب
 نيشلاو كيرلا ىشفلا قف ماطق لم قاسفا.ةًارملل لوقتو ماللاو فلالاب

 هتغائأهقئافدرسكتلابوثف دقو صرحلاو سفنلاراثةاورءونأ لاقو طاشنلا ةهتم
 كلذكو ةرذه نأ ىأ ف . هكتار ةقاقذ لجرو قرفلا دنع باكل احا, ةقفقفلا ) قفل
 هتقةئاتاف ئثلاتقلف 4 قافالل جرفناىأ افاقفناى ثا! قفناوقافةفو ةقافقف
 همفقلف نم ىماكلاقبو قوةشى أ قولفهبرىفو قافتو قافناف ه2ةاف لاي هلم قءلفتلا و

 ”ىذحولاروثلا فصيةقرلاوذلاق  هنمعب ميصلا كيرلا قافلاو
: 

 بستنم ل ملل تاير ىف هيداه « قلف ههسو نع ىلةااماذا ىتح
 هلك قالا لاق و عصلاوه لاقي قاغاا برب ذوعأ لآ ىلاعت هل اوقامأو هقلاف صلا قلفلاقب

 اولاهاعرو ناقاخ و قلخ لثمناقلف هعجو نتوبرلا نيب نضرالا نم ”نئمطملااضيأ قلغلاو |
 ناعسلا ةرطقماضيأقافلاو نيتوبرلاننبردحملا ناكملانو دير اذكو اذكى لاشب كلذ ناك

 ىأاهالفواكالذ ضرسلاراص مهاوقو قوتش ىأ قولفابيؤةّرب ترم لاةي ىلا قاغلاو
 رء اشو قلتفاو لجرلا قاف أ هنملوةنبمعلا ىهالاو ةيهادلارسسكللانقافلاو اهالفأراص|
 ريع هيبأ ماو همأ مسا عاركو ”ىلكعلا عارك نب هيوسلاق قلفلابايدقة تلغي
 اقلفا مب نيرفايداحدّرغو » ةمهل دمديوادتضرعاذا ْ

 ةقلفلاو قافامهتمدح او لكل لاق ناسوقهلم لمع. فنينثاىشيبدضةلا اضدأقلفااو أ

 ةيهادلا هو قلف قلهدءاج مهلوقواهفصن ىهو ةنفللاة#ةلف ىطعأ لاقي ةرسسكلا اضيأ |

 ظ
0 
| 



 10 ا(مافلا لسن 41

 ًارعشلاهبفق :رش ىذااوهو سأرلاط_سو قرغملاو ق ةرذملاو ترف ىشر باطلا نبرع ا

 1 | قرافمقرغمللم هاوقةورخ | ييديعال رمل ترفل يللا تسال

 | ناقيرطههتاىأقدرطلا 4 قرف كلذ ىل_ءدوعمشاقر فم هنم عضوم لكاواعج مهن اك
 | لل الو ضمرال اق كتف ضاشلا اهذخأ اذااهتورفقرفتاش ا ةنقانلا تةزفو
 00 ومثاعرو قّرفد قراوف عهباو « قرافلانانالاكن ونحنمو « ”ىتعسالادشنأو
 هدب سادسا ئد.علاق قراق لايف ةقاثلاهذب.ناحدلا نمدرفنت ىتلا

 اياوسلاث امدلا تما اءنئقفي .ه« هاو نيكني هدم ذأ
 ظ ةترلاو 3 لافو

 : موحلع٠الظلاو قريلا حييت 5 اهبراوغوا < قراف ةننهوأ أ

 ًارمسكلا,قرفدقو فهلا كب رملانقرفلاو مالكلا ىفاعاستا لب الاىباو ؟ىباوس هل لعش

 1 "”برلثملا فو هل عجسالو اضيأ ةقورذ لجرو ةقورفةأ سعاو كنق ةلةنالو كذمتقرذ لوقت

 | نع نيمسنألانيبامو نيّتمنثلا نيوام دعا. تاضيأ قرفلاو اًممل عدي ةقورذ“ ترو اثير به هلع

 قرف س رغلاو هركيوهو ىرخالا ىلع نيكرولا ىدحا فارشا لدم اىفاضنأ قرفلاو بوعي

 | ١ تم علل كرخأ لدم قورغم هفرع ىذال قرغلانب قرف كي دلاقيو

 ظ زحارلا لاه قارفأ قرغلا عجسو ةمسللا ِكلذكو قرفل نيب

 ا قابردلا لثعمارفذ خفت « نا ارذالارشك انونشع ضني

 أ صم لوافزفتمناكاذاقرذاجتن ”قو ةقرذ ضر أ هذه م-هاوق نماضدأ قرفلاو لاق

 نم عبطةلارسسكلاءقرفلاو عبسصلا قلف ىف ةغل هلا قرف نمنيب أوه لاس يو اللهم
 ىارلا لاه ميظعلا غلا

 هقعان يه إب هس قرغب 3 هدج عدمأو ىدجأ انكلو

 هنأب هريسعو ىا رلا اسف لي انهريع تاكو لال_هلا,نقاب رن نمالسجر تبلا اذ مم وججب
 ىلاى رالأاها ريهل سيلو مغلاب هظح ىأ 3 هعتمأ لوقب هنا خبل

 تنبلا اذه لةهلوق 0

 هفقلااخ ةثشسللا نيالا ناعجل 9 نكم لو لالا لب الاىنربعو ا

 | ميظءلاد :وطلاك قرف لكتاكذ قلفناف ابعت فوق هسنمو قلظن اذا ةوشلا نم قلفلا قرفلاو
 ا اطنرم :رذلاو . ةفوكللاو ةرصبلا نيب ةيض» صربالا نيد سعرعش ىف ىتا!انيقرف تاذو

 عمجقارفأو قا رثأ عجيوهو برعلا قي رافأ ثيدل!ىفو مهءرثكض أ قيرفلاو سابنلا| '

 رح . ال "ىلا رعأ لاق لبق أ ىأه ادن نم مول او هض س نم ضد رملاقرفأ "يمال ا لاف ةقرفأ

 ىأقرفمةقانو قرعلالاةذمرللاءربةمالعاملوقيءاض-رلا ل اةةدوروملا قارذارامأ ام
 ريبكو أ لاف ءاسفملا ةبلح يطب ردم رذلاو توعاهداوا هقرافأ

 فةدهلل تدفص ةقيرفلا نول 4 هماسج نول ءاملاتدرودقاو |

 ٌْ أ نعل للا تت بهذتق هايش ثالثو أ ناناشو أ ةاشةعطقامنم قرف نأ ممغلا نمة-ةءرفلاو

 | ش رعاشلالاو . منغلاةعامج

 ئرددو



 11 د: فرد )« 5 اه (فاقلا بان)

 قاغبارغلا لاه نابضغي 3 قالمالاو عوملادواعم - 0 ٠

 قاس نم هَناَن كددبأ 5 1 ٍْإ

 ا لامع ىلأ نعى ىلع تش لذ طا ا اذااقيسغت هيأ دف لجرلا رغد

 تتار وتتهدانبتع تقر تفئاتت نا تنق .(نش) .( ارش
 رعاشلال اه هيلعوإ دن ئب هد ارا روسو ريغ كسلا دق و

 اسي 1 قفلاو مهن بردا عا نفور ةماقلاضع وك نتفاوم تناقل ابر وفاكسا | قدفاك

 | حرفلا ةةنفنملا يف موءاة3ةأ يماكلوةردصم كو ركلاب ندفلاو نطبل افا يه ىفءوتتو دلع

 نسارلا لاق الا اكن اقتفلا او عبصلا ىّتفلاو ءاقئرلا فالخ

 ميغلاممتعؤتفنا اذاموقلا قفا ورسكلا قف هنم لوقت «قئفلا ماوعأدعبالسرح رتب
 اذاانةفأدقو هنمادبف باصسلا ىف اعده باصأ اذا سعشلا نرق قتفأ ثدكسلا نبا لاق
 دشنأوهلو-امرطمدقورطءل يذلا عضوا اوهوافانفداص

 قيفطتلاو ةدنلالاذو « قولا ىذ ماعلا فاهلّدا

 قيرولا نئفلا تدع لاف 5 قيفس نب رةسعر

 قورخ اكن انلوشي

 باطل عطوم ىلا عضوم نمل ازتنأ ةءنلا لازورطملا ملقا افوةفااوذو لبالل ىعباهل هلوق

 ىأزسن ىلعناسللا قمتف لج زف م لكلاب ةقتفشم أذ انلاوءافلا مضيق تفةاسماوالكلا

 وه رتفلا عصلاو لاق ىىعصالا نعانعم قّتفت اذا قمتف ل_جاضيأ لاقي و ناسألاديدسح

 ىشعالا ل وق هنمو لعيفوهو رادنلا ىد.فلاو قرمثملا

 قدقبامااىف"ىكسلاكاسأك «٠ اهلمسزي حراج نمدرالو ْ
 اًقيرفتئثلا تقزنراناةر فداكرف قرف ن نشا نيب تقرف 6 رف رابعملا"كبلاو
 رعاشلا لوقو قيرافتلابهنمقح تذخأو قّرفتو قرتفاو قرفناف ةقرفتو

 اصعلا قيراقتن مريخ كنأ- « افضلاوامو:ةورا اددهشأ

 هنمتذنخا زوج اسلارسك اذافروجا سا هنمذختف رسكتاسعلا ”ارسعالا نيالا
 يداوتلاهنمتْذْتاهسأر ضرفاذاف”قاذأنارعهنمذخت ادتولارسكحا اذافدانوالا

 ددش نمو قرف فرذ 5نم هاش لاق ففةخن ههاقر ذانآ ارقوىلامتهلوقو فالخالاا_ميّرصت

 دقوالطررشع ةةسوهو ة-داان فودرعم لامكتج ءقرفلاو مانأ ىف ارم هانلزنأ لاق

 رهزنبشادخ لاك كرك
 غلا فةاشونعدلاق رف « مهوخاف شرالانوذخأب :

 ديزو أد ثنأو نالمو لجو نانطرو نظن لثم ا ءمج امهل تركي دق عملا اذهو ناق رث عوباو

 نافر لاو ابن فلست ةثالثو أن يملحم ىف بات نأ ف لاو لاق « ناك رة صلا دعت دقرت | 4

 نو ثدرهد ىسواندت ”نةلو ىلاهت لاه اذ هلف تعرف وهن لطابلاو قالا نيب هب قرف امل رقلا |

 نحارلا لاق ناريس اورسسألاهريطنو نار السا رفلاو تاقرفلا

 ا ىعن مساقورافلاواهارذو ةقرافم هتقراف نم مسالا ةقرفااو ه قرغلاب رفاك كرشمو |

 صم صخس مح اسس 0

 ١ ع 3



 ه(قيغ)#ا____[نناالسن)» 1

 السلا نسل لا بقواذا قداس نمو ىلاصن هوقو قفشلاباغاذا للا قساغلاو

 | هتملاسىأ انا سغحرملاقدغو تاظأايةسغهنمع تةدغو روقل اهنا ل اهب .و لخداذا

 | فه نتناادرابلا فاسسغلاو ليلا ق-سغىلا برغملا رن ىأ نذؤملا ٍ:سغأورفصأءام

 : قفغ ديدشتلا "قاسكلاو فس فذلانافاسغوادالا ورغوبأ ارقودتشيو

 | ليالاد رن[ ق فغلاو لاه ”عصبأ همؤلادب رسال انا ردا قفل <لظلاّةب ”يارعالا نبا لاه
 زحارلا لاق ةعاس كح

 1 قففيضوملا عرب نموابغ « قفشمىناجنم ىضغلا رب
 | لاهو فرصا !قفغتملاو لاه « قفغملا دعبو ىازغمدعد نم «ديؤرا د كنأو عجرملا قفغملاو

 | تقلغأ قلغ) 5 قفغنملافعب رأىدرتى هدب ؤرادشنأو تاطعتملا < ىفوصالا

 لاقيو هفرصيقلغلل لاماماذاب انو «رعانشلا لوق هئمو قلغلا مسالاو قاغموهف باسملا
 : "ىلؤدلادوسالا وو لاق ةةكورتمةئي درّدغل هو اًءاغ باسل !تةلغ نماذه

 قولغمرادلابايالوقأالو تدلغدق موقلار دة لوقأ الو

 قدزرفلا لاه باوالا تةلغأاولاقاعروةرثكللل د3ثباوبالا تالغو ْ

 راق نورها تناو 5 اهقلغأواباوبأ ف 2ة[تازام

 لوعفم ىنععلعفوهو قاغم ىأ قلغ بابو ٠العلا نبو رعامأ ديرب را ملاماو ونأل اه
 كاذكو بابلا هيقاغياموهو قالغملاّكد ركتلا و واغلاو لطق عذسجو تف ةروراق ل ثم |

 ا ديسا لاق قلغمرمسملا ف مهسلكو مالزالا قلاسغاو مضلاب قولغملا
 ا اهماسحأ هياشتمقلاغع 5 اهفتل توعدراس ًاروزحو

 ثيد_نطاىو طو رمشملا تقولا ىف كشفي ملا ذا كِل ذو نوترملا هقدتسا ىأ اًعلَع ندرلا قلغو

 ْ : ريهز لاه نهرلا ىلغيال
 : اًماغدةنهزلا ىسمأف عادولامو» » هللاكذال نهرب كةقرافو

 قاغتساو ًارييالاقلغربالاةرثكلرععبلارهظقلغو قلغو هندحف بشنةنالذ دا لاقيو |
 با.هاو مت قبنملخر مس !قالغو لكشمى قلع مالكو هيلع ترا ىأ مالكلا هلع

 فئاطلا لهأ مب نطعن5 رمل ىهو يكس !نيا لاكن ظعي نيح ملل اهنف تاعجاذ ا قواغم

 | ضار عقرووذعا ا فتش تدنلاشيو١املا سأر ىل_ءةرضخلا قفلغلا (قفاغإب

 نامفزلا لاه

 زجارلا لاه ةوسر ىأ قمفاغسوقو "خر ىأقفلغ شدعو
 قئاغالودوعلاةزكال ٠. .قععمل طحوش عرف لم

 ضرالاى دنا وكر كيرلا, ومغلا «(ذ+) ةدئاز فورطا هذه ىف ماللا لاّقدو
 تدحو اذا قئتابثو ةَقثلة قع هلماو لقثو ىديت اذ ىأةقمن ىهذضرالا تةمئدقو |||

 | هتركتناف بارغلا توصةةياك قاغ (قيغ) هنلعءا ملال اًةرثكن ماد اف و دهسا
 | نرحب خالّتلا لاه تاون
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 ظ ظ 077 ققوافلنا مي عسنو يشر ف .قفلخلا هلع ماج لهم

 دراعم



 قمم بضعلك ىف ادن موب »* ” قريالاداثت دغاشوا كنا

 قهو*حورطءارذص لكو ْ
 بتاتا ماركه لا بسنت لوقالا صزلا فنا كسص ل مساقهوعلاّت أ لولخلا معو

 ةتانىطصوقددغتأو

 قئورلا ةصك بة هو ب رض *« قهوعلاّت ام نماهيفءاورق

 | بارغلالاةيو "ىلا فاططناوهلاقنف « قهوعل !نواكءاترو نءدتي ةزجارلا لو قامو

 دوسالاربعيل|لاقيو دروز اللا لاةيو نوكيامداوسا ىلا هنو ذااروثلا لاقي ودوسالا

 دشنأو ديرلا نملدوطلالاَقفَه هوءلاام ميلس نب نس ىنارعال تاقو ميسيلا

 اًمنحماردكوأ ىل-رداتقأ « امهوعالقه ثتزعذ تاك

 فنمملاف دسعو أهركسصذ هتيحانو رصلا لحاسةقيعلا( قيع

 . مم لجرلا تةرغهنم يسري ريشا قونغلا «(قبغ) (( نغل رضا

 أ ارمدك-اامءاملانيعتقدغدقو ريثكلاقدقغلاءاملا قدغا) وه َىتْءاف مضلا

 | بشل دلول لاقت مركلالجرلا قاذاغلاو معان ىأق ادئغو قدغ "باش ترزغ

 ||| ميضاتارك ذي لواكر دمابض نوكسي مب «مقادغ مسح هلواذيزوبأ لاق قادمغأ

 ووفافرغءالافقرغ «(قةرغ) تامل |قيدامغااورحالا فخ هركذ دقو زيطملا دسعب |

 مصقلا نأ ل وقهنمو 5
 قراغفاطو لوم نب نم »* قدانةئاوءاملافاودصأف 1

 لدقلا قد رغتلاو ىلع ىأةضفلاقّرغم مادو قد رغوقرغموهذ هق دار

 دواوم اق ّرغت تناك لياقلاَتأ كلذو * لبا اولا هتقٌرغاق تناالأ 95 ىثعالالاق |

 | همصو اقي رغت ل تق لك ل_-ءج توم ىت- أو أ ناكر تصد طسقلا ماعىل- لا ءاممف |
 إ ةّترلا ىذلوقأ

 .اهي وامور ميصتل» اهنب ع ركب ىاهضانرأ تر ءاذا

 اهدلو ىل_ع فطعتملا او ىناشلا ابتطب ايفو ء_هتفا|ةقاسنلا ةركيلاو لابملا ضاررالاوأ
 ظ مانتجالإق] -- و انعدم وتسا ىأ س 'وقلاف عز زانلاق رغأو ا

 قدموا رتسصنا قرط زهاو ةرغوتااز 2 راسل نونو لا ةقرغلاو اًتعمدءانمع
 لالا نس خابشلا د كأو نسا

 دوه عامل وا نوالا عصان نم « اهنرغامتارش تن مذدقو ىضت ظ

 | ١ 2 اصاوؤفصي ”ىندهلا لاه قئعلاليوطءاملاريط نمنونل 'فونيغلا مضا قي ةرغلاو
 قولرعو قْنرْعم- فهدحاوف لاجزلاا مب ف_صواذاو ه جوعلومغلا قت رغكص* رز

 | | فلاب قت ارغلا عج او معانلا"باشلاوهو قنارغو مضلاءقونرغو امهبف نوذلا اتفو نيغلارمسكي

 | لظأ ىأ غيل يللا قسغدقوىل_للا ةلظ لات قسغلا (قغ ( ةةنارغلاو ىدارغلاو

 اس2929-د1117ير7يرجرج2777ْ"ب ب 69059535151 ١ ١



 فكم نإ هع فثمدتز إي

 فيوز لون هس

 س7

١ 
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 أ نم دبي اماضي,قدضلاو ىدعلاو عدطتت ىأهمالكف قمعتو اةممترومالا ىفرظنلا قو

 | مفونيعلا مضي قمعلاو « قرتخماىواخ قاسعال ا متافو هدب ورلوقهنمو زوامملا فارطأ

 |معبلاقي ةءاهتوزاسح ابر صم نيعلارم كي قمعلاو قعءلوقت ةّماعلاو ركض قد رطب لزغم ىيملا

 ْ رعاشلا لاق عضوم قماعأو هاعرب ىذلل قماع

 ظ هلواجأةهتاواترب قماعأ »  هدلحسن الزع اززمائم ناكدقو

 هنلع جون نب ماس مرا نيذوال نب قءلعداو نمموق ةقااملاو قيلامعلا ) قاع
 ! قامءالاعيجباو ثاؤيورك ذي قن :ءلاو قزعلا «(قنع ( دالبلا ىفاوقّرفتمأم هو مالسلا

 رعاشا!لوقهنمو لو رظدنمو كمل نول امىأ كلا قنءمهمهل وقو

 انهت رهف كملا قذع 3 له أو قارعلاّنا

 رح أ نتا لوقامأ و قذعلا ةشنءاقنعىتاالاو قنعا!ليوطلا ىنعالاو |

 لبجالو لهسانهنو د ىنبذرالا ا ةفرمشم» اقنءنمءاقلخ سأرف
 | بر قنعلاد اسمن نصح !ليجالو و دا يبت وخز هلاف

 زجارلا لاه ٌرطمصريسو»و لبالاو هبادلاريس نم |
 ارتسق نايلسىلا ه امهيسف اقنع ىريس قانا

 اقسااديجعأن انعم سرفو سرفلا قيما دقو ءانفلانرمالا باوج هال عررةسسن بصنو

 ا كا |! ةيوييغن يلا ومكر هقنط لم ديل يح اذإ هشناع دقو هةةناعماقانعلاو .

 اح الفلا عادلا لعمح نأ ىلا 5 اًةمنعىل ك فرط لامخ تانو لافو هّقينع

 هينرالا باودزم ئئاضيأ قانعلاو قونعو قنغأ عسانا وز ملادلو نم ىنالا قانعلاو

 زحارلا لاه اديدشا ىعأو ةبدادىأ قانع ىفذ أ هنم !لاةيةهادلاقانعلاو دهفلاك

 قانع ىنذأ هنمنيقال 5 قالا ىلع يطال

 رعاشلا لوقف ةيسخنا قانعلاو لجل انموأ ىداملانمىأ
 قانعلاب مو كانايس ه ّمكرتةيراقعسجرتنمأ

 : كا اطلا اذه عمجرت معا ءزرفأل ودب ”ىبا ارعالا نبا لاف

 | مظعرتاطءابقنعلا لص ا ءاقنعلا هيتراطو برغم «اقنءب تقلح لاقي ةب ةضهادلاءاّمدعلاو
 ١ ةقعملاو رعب ةيلعث همءاو برعلا نم لجر بل ءامنعلاو مسلما وهج مسالا فورعم

 | اذكنعمقاع 6 دع ا ا ةدالّقلا

 د قوعتلاو هناددأ نمل ءاوشلارهدلاَىن ا ريو انيك يقاع وا هدكرعب

 ا را اا فوءلحرو طيتتلا يوعتلاو ظدشتلا

 هياّدي قصلنل ىأ تتالالواهجوز د_:ءقأ رات قاعامو هستداسنعهبهترومالاّنال

 ا |وعمفهإص ًاوهمَدَعَس الا ايرثااوا- نعال ارا فرط ىف٠ء ىذم نجم ف قو.علاو

 أ مال_ىلا هيلع جون موقل ناك مص قوعيو ةد3_ثمءابانإ راصةنكأس قوالاروا ولاوءابلا

 | ' نامفزلا لاه ىنالاو ركذلاهيفاكر ودمت لي وطا!قهوعلا ) مع

 ا نهوعةارسلا ارو“ ايطخ #* قدمدبا هتاذ ىساصو

 لاقو



 قئالعلا بوكر وي نمو ه ةقءلع”نيكرتال'هلئاقو ا

 زحارلا لاه ةعدطةعم تاسرأو ةقيلعنالف ب تتلعا اجا

 مقرلانيقالي تاقيلعلاّنأ »* ملء دقو ةةلعاهلسرأ . :

 هيقلعام قواعملاو قالعملاو وسم ا 1

 ظ

 ظ
| 

 قلاعم ا مكيديأ تشءرأاذا « ادحامرفك الاي ا/ىضغلاناو |

 ةقالعو ةموصالا ةقالع فلا,ةقالعلاو امهوكو طو لاو سودتلا ةقالع ري ظ
 رعاشلال اه بقل

 سلفا ماغتلك كسار نانفأ 8 امددبد اولا م ةقالعأ

 عتم نمئن ىأ قالءنمانهبام م-هلوق هنمو شع نم هي غلبتب اماضيأ دق ةداساو أ
 قالعاهبفعمجرلاالا رسل « سرترهظاهاكةالفه 2 ىشغالالاق |
 عديملاذااهالعةقاناءبلا ملاك رئامو اهترج نمهدرتامالااه الع اهي ليال اددتال لوقي |

 ديد ىأقالعموذ لحرو هنععلقي ملا يش قلعاذا ةيناملاثم ةيقالع ل برو اش اهعرمضفف | ْ

 رعاشلال اق ةموصاتا |

 قالعمازدلأاهصخو ى ادوحوامزحراجالات نأ ظ

 اثم قيلعلا اولا: رو دئرسةم.سرافلا »لاقي رصشلا, قلعت تن طسقلال اثم قملعلاو |
 ليوطىأقلوعلاليوطثيدح اذه مهلوقو ةسد درحلا ةءلكلاو لؤغلا قلوعلاو ىطسقلا |
 مدلا ضل عضوملا ىلءقلعلا لاس راقالعالاواهبشنأ ىأئشلا فهرافظأ قلعأو بئذلا |
 اهداو ةأرملا تةلعأ لان ؛رالاا هيأ دلال از قالطالا نلت لا "حا دودلل ثيدحلاىفو 0

 رحل را مهلوقو ةقالعاهل تاعج ىأ س ولات قلغ أواهدس .هتعفراذا ةرذعلا نم

 تحاا عجلاقلعلالاقيو رعلاثمىرتال ةهادلا ى مو نان ى لس تتكفل 1

 32 رلاقلعو اةيلعت'شلا تقاعو كتلامحىفدصلاق لع ىأ كر دأف تقلع ادئاصلا لاقيو |

 ىشعال ا لاق بولا ةقالعن قار

 : لجرلااهريىرخأ قلعو ىريغ « الجر تةلعو ضرع[ مقلع |
 ايل اهجوز دقن ىتلااسنلا نمةقلعملاو هسبخأىأهقاتعاو ا

|] 

 هر ب قطخ غار اس نتن الفتما دل هفلأو اهجبوادح اوت د ظ
 ىذاااضيأ نلاعلاو قلعلا عرب قل اعري_بوةاقاعةدحاولا نوم و قادلالل هفلأ هريغلاقو 1

 قمعلا «(قع ( هلوطا ءاضعلاب قاع هنالاقلاع ىامناو اهتم تنب ىأءاضعلا قاعي |
 ةقاع ”ىكرلا قع دقو ةق.عاهلعس اهقامعاورتبلا قممعتو ىداولاو ريثلاورئلارعق قمعلاو ١

 ةنلمورإ -. ٠

 هع 1

 ا ا
 ”فافز رع .. ٠ قلعلاو
 سناكيإ | دفتر
3 0 ُ 

 نمير ا دش



 جوس باسم بم يعم ب

 اشيأقاعلاو كتركبتادأ ىأك قلع ىفرعأ لاقي ةماقلا نمةركملا هيقاعتىذلا قلعلاو

 ه(نيماالسثل« * "اا
 ص000 مريم

 ا لقولا مصعالا اهنعديمارقلا ىف, ٠ قلع ىذءاعد ىلءرذغمأام
ْ 
 ا

 ظ رعاشلال اه قلع ىذنمةرظن لاب ىوهلا

 ْ ميدق كلاود نمىاةب ىلع 3 ىنقاعن كنعربصلا تدر أد قاو

 | لثماذك لعفي قاعو اتولعا ممقاعو اهيود ىأ هيلقب اجب -قاءورمس كج اءاهةاع دقو

 ظ جارنا لاقط
 "بعد "ىلفغتلفءاذا » "”بكمرغن ىضو قلع

 الع ندنملا ةساراسهتلاهمْتقلعلثما ف مهل اوقوهدامءاو همح آلاقيو هدرب قفط ىأ
 ارا وج ىدافركبلا ب ءاضولا راض اهئاشربهءاشر قاع أنرثب ىلا هت الجر نأ

 ٍ 'لدعر أد سأ ورك لا بحاص ىبأف كئ اشرب قار تةلع لاق كلذ ب سامو هللاقك

 |تاي- ىأةأرملاتةلعو لدحر ىننكمالورملاءاج ىأ ب دئطاًصواهقلاعم تقلع لاف
 أ هيادلا تةلعو ةلابحلا ف ىاظلا و ّواعو اهالع أ نمابتءر ىأ اهتهسن اذا هاضعلا لدالا تةلعو
 | ل بتنام قاعلاو ه.قلعت ىأ اتاعهيؤلع لا قبو ةسقلعلا اهب تقلعذ املاتب رشاذااضيأ
 ااضيألاقيو ةَقلعوهف ةىشيعلا نم د غابةبام لكو مضلاب ةقلعلا كل ذكسصو رصشلا نم ةيشاملا

 د لان قلعلاو م04 هلع امرهو معلا واع بوت باصأو 'وثىأ ةقلعءدنعىل قتل

 1 رعاشلالر وقامأو قالعأ عهلباو هبّنْضِي امى ةنضم قلع لاشي ءىث لكن م سدفنلا
 ا بأس قردوغفل. ةهيديرأ 3 سمدمقا< تاقاهاف ت ةذاذا

 أ ”ىسالذ ذ:بوثلوأوهوريغ ص نوثاضي أ ةقلعلاو . !مسافنلكل ذياها سرها هيديرباغاف
 'ٌ ”ئركنلا ل ضفا١لاق ةقالعو قواعةسشااو نانالانقاعبام قولعلاو

 قولعلا ةبلعتب تةلعدقو « ريسنب ةبلعثبلئاسو :
 ممم | مئةواهفنأب هشنامناو همأرتالذ اهدلوريغ ىلع فطعتةقانلا ىهو قلاعملاقوا_هلاو

 ”ىد_هللالاق

 برضت:ّر_ءىرتامؤ » واعلا حان. كى ذامو

 ىشعالا لاهو هاعرتىأ لالا هةلعتام قواعلاو نيللا ن نمئ ىأ قولعةقانلانامو
 ارارحاَنمقولغلاط ال3 ٠ افطسملاة املا بهاولاوه

 داولا قواءلايدارأ لاستيو بصلخاو نعشلا نمرارجالا هب طال ىت-قؤاعلا نير لود
 قاعتهاضعلا لبالاتقلعو ميضقلا ىطعلاو مقللا دنءامنول نس راروالاندا ارأو اهنطبىف
 تبمكسلالاف قااوع ىزع٠وقلاوعلبأ ىهو اههاوفاباملوانتوامهستاذ الع مضااب

 هيقان فصن

 قاعنةءالالا ناف نمندتنا ه« ةيلمر ىشملاةيواطق وذوأ

 ريضخ .ريط لص او ىف ءادهشلاحاورأ ثب دا ىفو ةيشحوةرق!قوف ىدوتقث كلوة»

 ةةءلعو مهارد مهيطعيفنوزاني موق عم لجرلا هه ويريعبلا ةقملعلاو ةئلما قرو نم قلعت

 رعاشلال اق اهيلعهاوراتمل

 ”هلثاقو



 102 هنزل ة[ فاتن

 أ سانلا ف ةقملادسنعو لاو 5 ةقيشع هعوب_سأ موي دولوملا نع جذنى دااةاشلا دون هم هيما
 فيسلا هش هو باعسلا فب "هلق تيزعلامذيبا ةقيتموابهدن قصيرا

 ةرتمع لاق[
 اراطفالو "لذ ال الس * ىكوونةَميَسءلاكى مسو ْ

 ةباصسلا تةعنا لاقيو قءوهفهريغو ل ءرلا ىف قرخو قش لكو ىناقمتارهن امكن ل

 7 ةثدملا رهاظداو قمّقعلاو صوصفلا نم برض ىءقعلاو ءاملاتدعبتاذا

 "ىلذهال دشنيو ءايبسل اوك هيىداذا مهسلاب قعو ةقعأ عججاو قرقءووذهعسوف لمسلاءام| /

 ىعللا اوعصذاموقلا ىف ىتيلان هو ١ اوااصاولاف ثمهساوةع

 مهلا عجالة اة اوناكو و راذدعالا مهسوهو ةقمةعىنعسمهسلاكلذو ١

 اكو ةيدلا ىلعا اوداصو مهام اوصسم امقنعجرناودوقلاءالا اوضرب مل مدلاب انطلم ظ

 0 ايقنالا مهلا كلذ عجرم ةجبارعالا نبا لام للدم ةمالع ىلا ميسم

 دشنيو ”لّتعملابان نع رمت فاق
 حولا اذمحاولاهواو اهتسا مث 5 دحأ هيرعشت لف مهس اوقع ٌ

 قءيهدلاو قع اسوي وبسأ مويهنع ذاذااةعقعيهداو نعّقعو

 قةعق دثد دل اىفو ةرغكل ثم ةَعَمَع عداباو رعورماعءلثمقةصو قارنت 0

 نالف قع أهنملوة:لوتةموهو هنع هللا ىخرةز هل مهضعب هلاق قاعاب كلعفءاز قد ىأ |

 و درةغاىالا قهملاةيالو قوةعىهف تاس ىأسرفل|تقةعأو قوق- ءلابءاجاذا

 قةسعلال يالا هفاعتوخرىون قوةعلاىؤتو لسرو لوسر ل-ءقةع عجلاو ارتاتا

 صاف لم نقم وع .وهو رذاح لكن ملماوخلاقاّو_هلاو ةقيقعةاونلا كلتاوعءاعرو

 ققةعلاكلذكو اقاّقعء نان الاتروظأ لاقي لها تملا, قاقعلاو -

 دي ذنب ىد-علاق
 ققءابفاءععساصو و »0 رخ ىديربعلا تكرتو

 الءاحركذلانوكي الوركذ قلبالاّتأ كلذو نوكمالا ا ل-:ه ق ةوةعلا قليالا باط مهلوقو

 تيكسلا نبامدشن أ رعاشلا لوقامأو

 اعرقأ موقلا ىلا هدو ف لأب مونت اق وقعلاب فوياطولو

 نيرغلانءن طب ةقعو ةقعقعلاهنوصو فورءمرئ اطقءّدعلاو عضوم لاشيو قايالا لاقيف

 لطخالا لوق نمو طساف

 لالا ى وأ ةّقءدوس نم * .همطخغرافسلارت رثأ عقومو

 00 محيرذمأم مور كلاو ليضغلا ناسةءو هعقأ لثم»َر هدأ اما هقعأ او عقىل م قعءامو

 قلع )ب ة ةمركلاو للا تقء أ دقو لوصالا تداسفناقعلا عمة: لاذاو اهاوصأ

 قاعو قاععهباو م دلا صقءاملا فةدودةقاعلاو ةةلعهنم ةعطقلاو ظلغلامدلاقلعلا

 ةددسع ىلأ نع ليج م ءاقلعودو ةيرقلا قل« كلا تمدج لاب رشلا قرع ىف غلب ر لأ

 ظ رجأنبالدكنأو

 22122322221 2 1 ا ا ا ا و ا اتا



 اهقزعأ ضرالا تةززع( ف رع رخؤملاو ل-رلاطساو نيبام ناهضتن انللا ناديا امه

 ' ||| قثتىنلا ةادالا كلو ضرالاريغا ل ذلاقيالو دسعو أ لاه ةقوزعم هذا اذ ال

 هي عاوأ ىأرمد كاي هي وسع (( قسع ]) اهنمربك أو مو دةلاكى هو قزعمو ةقزعم ضرال ااه
 لاق هب وسعت كلذكو « قسعلا دعباهر ارسأ نع"فءف «ةبوردشتاو ه.قزلو همزا لان و

 شع )تبدأ اذالمقلاب ةتاثلاتةسعلللتا لاق ه 1ةسعئاملاطابحوافلا «ةيور
 ةيؤر لاف ءاّردلا نعاضرأ اةثءو ا لغملعلاثماق_ُثءدةثعدقو”باعا طرف شعلا
 اب كولو ةرور ذدكو_حامناحارسسلانبالافو م ىقشعو كرفزيب وة ضي لو
 لاش قيشع ل جرو ءام-الا ىفزيزعاذهّنال نيت يسكن يب عجبا هركسح هناك نيعللاعاسدلا

 ةيحمةأ سم انولوة.ءارفلالاهىق_ثعل!فاكتق د عتلاو ب وعي نع قشعلارثك ىأ قمسف

 ةقناشع موقنم مذخالو لةثعسل ىذإالب وطلا قنشعلا”ىعصالا لاهو قشاعو اهجوزل

 0 زحارلا لاف

 ا 0 قذف صم قفا لكت تو

 لقعالا لاق كءرشكتا|قزتشتلا 1( قرشغال . ةقئشع ةارملاو
 لجز قرشع عيربناعتسا اك « تفرصنا اذا اساوسو ىللل عمدت

 ىرخلأ دعب سما ملعازناذنانالار 4| قفعدةو بارض !ةرخكسص قفعلا ,(( قفع
 متغلا قفعيل هناو ةبيغلا ىدغي ىأ ةقفعا | قفمي نالف ل ازيال لاقي وباع ىأ لح رلا قفعو

 «املا نع فرصنملالاقبو فطعملا قفعئملاو اههسو نعاشد ربى اقف ضعن ىلعاهذعب

 ذاربالا ةءعرسقفعلاو قيحاذا كتقافء تيذكل اء تسالا ةقافعلاو قيح ىأاسمب قفعو

 قفاع فام عجار لكو مون لكءأ لا ىلا عجرت تاك ا ذا ةذع قفعت لبالا تةفعو هترثكو
 زحارلا لاه عوج راارثكت ىأ قفعتل كن الاقي

 قفعي ضوجلا ع رب نموا, غ 0 ىقةشم ىئاج نماضغلا ىرت

 ةسعمئيغلابقفغي ىوربو قفعلا نءادب دج لفاعي رسهتيشام سطعت ضيا عرب نماكأ
 الأ «ىح لازيال ىأةرانزلا قاذءملجرو اوءرسأواهيفاوضم يأ ممتجاحىف مول | فمن او
 3-5 رعاشلال اق اريئاز بهذيو

 بيعاامالكلا راثك !تئجاذا »٠ يبنتحاوةرابزلا قافعم كنالو

 رعاشلا لاق موب اصأ طق ىف ةلهان هالك أ لجر مسا قافعو
 قافعوأ دي زب ىلع مكي »* ام-ثادر ءاكسياا ناكو لف

 قارتساونزحيا.مأشل « اعيجايهذذانآراا امه
 ةأرملا لا ذكحوللذب عساولا حرفا ىعسامرو ىنرتسملا مذضلاءافلا نيكس ةب قلفعلاو |

 رعشو عذللافوص ةقيقعلا قةع) ةدئاز ماللاو لمعلاو قطنملاة شيلا اهرملا
 نيا لاقرمكلاباضي أ ةقعو ق.ةعو ةقرشع هبلعداوب ىذا! متاهبلاو سانلا نمدولوم لك
 ش ارا ف سي عاقرلا |

 القس امدعبا يده ىرخأ ب اتاو « اهلنأف هنعة قع تريست

 هنمو

0 
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 5 5 و م مك ا ا ٠ ان ل د متل سل و لا ا ا ا ا

 رط تااوهز قرفلاة داو ةقرعلاو عوستلااءزعلاد طع اسلم ىفاس نب ةلسضوت يع عضو |

 قود خازلا رصشلا قؤرع قرعلاو هب غب هنر ص تاج قو رعأ او هوةغو ريطلاو ىل.لخا نم نم

 لجرلاىي نأ لاظااقرعلاو و ملاط قرعل سدلو هلىهف ةتماضرأ ام نم ثن دخلا وأ
 ىفناضنأ لاقيؤ ضرالا هب نموت سيل عرزيو أ هيف سرغنش ري غاس ارح أد ضرأ ىلا

 رذصتتفلابق رعلاو ةتداباان عضوه قرع تاذو ريثكلاب نسل ءابملا نم ق ةرعبارشلا |

 لاقو م كا نمد“ ,اعام تاك أ! ذاكر عمو اه ع ضلأرهقرسعأ ملظملا تقرع كاؤق

 . رب. لك راع ياهلا »* أح أ ناف قيدصن .ءىلادل نك :

 نمئث ئجي لو تيكسلا نبا لاق م تلانقارع « عم او معللا هنعذأ ىذلا مظعلا اضن قرعلاو

 قرعو راؤطوزرك-ظو ابر َحَءو ب روافع ةهنيصمصل ا

 لب اق يأ ق رتعمو ماظعلا قورنءمل>رو اسهاريظت الو لاه رازفوريرفو لاخرو لخرو قارعو

 بو ىمرافوهلاقيو ثنؤيورك ذيدالب ةارعلاو هتقرع لهم ظعلاتتَر زو معلا
 <ىديعلا قزمملا لاك قارعلا ىلارانص اذا ىل- بلا قرعأو ةرن هبلاو ةفوكلا ناهارسعلاز

 1 قرعأ برا ىقحتسم اودهءتناؤو * مكلعافال> دحنأ اوءهتتناف

 اذاو قرععمللاو قارعلاوهف هيلعزرخ متاينثمءاقلا ل_سأ ىف داخلا ن اكاذاديز بأ لاهو
 ىتااةداخلا ىعهو ةبايطلا قارسعلا“ ىبعدال ا لاقو بايطلاو هف“ىئثمريغ هسناءزرخ ماعؤسأ

 كلذكو مركل!ىفقرع هلىذااودهو [ةيرعراص ىأ لح رلا فرعأو زرذلا نومعاب ب وطغت

 هاو أو هماعأ هذ قرعأ دقو اعيج مركلاو ءوللا ف كلذ لاقي قرعمنالفو سرفلا
 هلىأ مركلا ىفهل قرعا لاقي أكت وما فهل قر غلى بأ مدآ[نيب و هند د سدلأ مانا لانو

 نالفقرعو ضرالا ىفهقورعت 3:مااذا تادنل'ورصشلا قرعأو ةلاعالت وعكلذيفقرع
 املا َّن م ماقراعو شذ ىأ اسواج ساح لاثماه ورع قرعي ضرالاىف

 ءاناان قرع هدف ىأق رعموهذ بارسشلا تقرعأو « هقراعانأوذ مظءالنيصتال « هلوق

 يد ندهتح ا ذاق رونار شلات تقّرعو ريثك.لان رسل

 نبا يابلاش ءلاقد ,ونيدخلا مل لءلقناك ا ذا نيتلنا ق ّرعم لخراشي أ لاقي و

 '. 0130 نخارالاف ءلملانوذاهيف تءقتسا اذاولدلاف تةّرعو *لملاتودهمف
 اهيقسن نمر ان- ىرتالأ « اهنفقّرعو ؤلدلاالعال

 ةوضْنغ ل ثم نونهسنأن ناك اذا ةولعف ”مضتاناو ةوقرعل.ةنالو نيعلا خفبول دل ةوةرعو

 لاق قا لا عار بتشوف لغتان ترعت نال نال ١ ةرعااو ً

 لصمسل ازال لصتلا مدخقبا ةرتبوؤل لاهم هلؤدب دارأ « مدان قارعلا ا ممتاذخو

 هثالثب ل :هئام هب لذ هنأ الاوقر ءهلصآو قرع تاقءانها فذ تعج ناو دحاوولذلاو

 لاف هه ةيهادلا قارعلاتاذو اهيلء ام هتددشاذاةاكرعولدلا تبقرع لوقتووقح عجب قحأ

 صرو>الانبافوع |
 قد علا ثاذانت ارسل -ةقو » انملع مك" ردت نم ْمدَقل ١

 اذرأ نانو ةرعلاو ةقشجالا قتزتالا د تظلغىتلا ىو (أكالا قازع نة فوخأ غلاسة

 ىف حاد 7
3-7 



 ا
1 

 أ 5

 ا

 ا ةمسم ها ”ةدلمل

 «(فرع)« « (نيعلالصت) 14

 أ رحب سوأ لاف ثدي مذ اهطظفج هناكت يجوو تمدق

 | مام تءلطناواها سلف « اميدق تقتعةيلأ "ىلع

 نءميدق ىأ قينءلجرا اولاه ىّت- ئنلكن م مدقلا قينالاو تباطناو "يلح اهل سءاكأأ

 || ءاملاورقلائ:لكنمرامللاوئث :لكنم ع ركلاقسسالاو قدعملاديعلا قيتعلاو د _تعيلأ
 رعاشلا لاه م مشأاو ىزالاو

 ٍإ ىهدانافو.غىناثاس تنكنا # درا شءامو قرنعلا بذك

 اهم حراوخلاريط' |قاتعو قانعلاعسلاو عت ”ارىأ د قدسعس رفو هسفنءاماود لاف

 1 ]قي ةسئاركب يال لاقينأكو ةبكلاوينلاتي 4 اهم بئامتلا فاتعلا تابسحرالاو

 أقتل اهالبدبد ة رطاقون هلا ةثمتعةرطق ل .قامناو نام ءن هللا دبعهعساو

 ا | هسيلع عقاو لع_فةلاامنيب ولعسغا!هلامزيب قرفمل ةلو سقما ىدعديدك.لاو "هلءاقلا نعم
 | ةغلب تيصخ أ ضرالا تةئع أ وورع يأ نع ضعبب هذعب طانخم قئعنم باص“ قثع ))
 الاولدلاا ميج رذتسن نعش ثالث اهلة دي دح ىهو وللا فاطخ ةقدوعلا «(قدع) ليده
 هنمج ءراذاهدظد ق دعو اهب بة دعأو قدع عهباواضيأةق دعلا ىهو ”ىبارعإلا نب ارثيلا نم

 ١ | اهلمحعت يللا عفان قدها ( روم_ع4 سداىأرلا ق داع لجرو نمش. لو

 || هلذلاتقذءعوةسساكلا كلايفذعلاو بجرملااهقيذعانأ ًاردملا نب با. .لالوقهنمو

 || 0 فا تاسمدالا رءاشلالوق هدمو ةراك_للد 22 تقدعواهذنعستءطق

 ةمالعلاو هلم اهتذعأو هنو فلا ةفوصاوةوص ىف طدرا داامذدع مضااب قة ذعيهنام قدعو

 - 00 0 مرمر فابن و طاير نال ومو مجفلاب كانَ ع

 لا ريثك ناك اداةزمهلائمةقرع لصرو قرع دقو مذا كرعلإ (ّقر ور هبه مععوو

 | ”فامصم ”لكوربطلاو ليلا نمرطسلا قرءااواهجاشت ىأ هلباقرعرما يارا :رعأا
 اسرف غصت ل٠ مطلاه

 أ
 ا
 ا

 أ

 ا
 ا

 . قذع

 أ لول مليالا جر طع هس . فرع ء نم نرد مام دعب هناك

 ]ل ب زلل لق هنمو لييزلاهنم لع نأ لبق هريعو صوهلا ن نم ةدجو 1 ةقيغسلاقرعلاو

 1 اف سف صيرعاشلا لاه ةدوملل كطعي ىأ هي لجرلا كل مث *ربام الحلا قرع دفرع

 ا
 |١

 لالانا قرع «مامعأامو 5 * اع ارت ا

 || تر تف ن متدمقل ل اشي ”ىج كالا لاو ةذوماله_طعألوةرنعفيتسلااذهتذخ لشي

 هلصأو لاف دب رتالال لجو الوهامناقرعل اهريغ لاهو هلصأامىردأ الوةّدْلا ءانعمو هب ر هلا

 1 يو ركلال ب رلارقدفااعرو ه4نيعمال نمورفاوزلاءامالا اهل متامغا برقا نأ
 ا دب رشا قرع كل تمشهت لاسقف سانلا نمءامملاو ةقسلا نم هقطيامل قرع ف هسفئباسهاح |

 ٍ | ىذلاوهو ٠ ارلا يسكب قرءنباو نيقلطو أ اقلط ىأ نبق :رعو اا هر سرغلا ىرح لاشيو

 | دسف أ يعبلا قرع ديابصأ ا ذاف باكو ريعبلا بنجنيو هنيب سيلربعبلا ىلع ثيوءاقس ف لعب
 | ىنلاة بسلا كل ذكصو طاطسغلا بئاوج جسنتةزاملا ةقرعلاو هتيعئار تريذتو همعل |

 2 ام

 1 عبور

 ١" حسم حسم اح يح حس سمس. صل ا



 ا. ٠ (قتع)ل» ِ ه(فاثلا بانإ

 قوط الداضاا رتل ءامءاطلا بلقت ٍبِرَْتْص بارطضارهغصت ىف لوقت اك ىوالاءاطاا
 قا ةما.ةقؤالاومسبلف قولا تسب ىأ قوات هتقؤاطدقو قاؤطالاد-اوقوطلا ْ

 كتقّوطو وسو فىأ قوط وهو ةقاطائذلا تةطأدقو ةفالفلا قوطلاو.قوطاسؤةنعىف
 ىأتءّوطف ةغاه سه تقوطو ىناَوق ىأ كح ءادأ فاى قؤطو ةكسفلكف ىلا ا

 ناقظااو تاهاطلا عهباو ةينبالا نمفامءامفاطلاو . سفخالا|هاكس تاهسو تصخرأ]]

 زييارلا لاف بالا نم بريت قاطالو برعم ”ىسراف
 نامكسلا ا هتمرعش ةزاجب « نامنالاريثكق اط نم كس فكم ١

 يم ير و لدا نمزمششي مش ان قئاطلاو ناعرةقاطو للع:قاطلاتيو

 ةنيفسلان منش شخ لكن نيبافو.

 راكان قءءُكلوق'رددمكي ركل ابق رعلا «(قبع) ) ننعاار سعف

 راصى أل جرلا قنبعادقو عا دلااأضيأ ةيقابعلاو ةيئامتلاثمةقابعو ابعدي ةزاكأ
 نيش اضيأ لاقبو ذبجو بذج لثدادح بلاغ تاذىأ ةانبةعواقابع باقعو ةب ةمفاأ

 ىل!ىفام لاقي ىلا ىف نمسلار مشو ةقرعلاو «-هجو رح ىف قت ة-ارجرثأ وهوة دقات
 ىنعينالفاءجو ىفئتعلانيبأاملاقي " مركلا قتعلا 4( قتعا]لا نع نما ىأ ةقنع
 ديعلا قمع هم لوقت رقت ةقاتعلاو فلا. قاتعلا كلدكو * هنزطا ىنتعلاو لالا ةءلاو مركلا
 قونوة فا يلوم نا هدهد كاجو وسع ةقاتعراف اًمءواقتءرتسكتلاب قعد

 حالعتسا دن الف قدعو نفي دوق مَع اسنوءاة.مءلاوضو ةنقاث2ةالومو قاس

 لاق لاملا خالص نعل اءارغلا لاك ظلغلاو* انا دهن هن رعد تقزاكأ اق.تعراصق تع

 قسعت ن الذ سرف تةدعو فئئصملا ىف ذتمعوتأ هنع هاك ضف ءرصأ ىأ ق ةءف لاما تقعأ

 اذا ةةمسولا قامعمنالف راها أ وا .هلعأىأانيخامانهقتعأ وتحف تيس ىأ امّدِع
 "ىلذهلا لاق اهبويسو انه اندر طدرط

 ىناوالو سكتأل ةقيسولا قاتسك عم ةقي دولا لا سن ةقق ةقيقلاىاع
 | لثم قعد قع كا ذكو اتيشعراصو مدق ىأةقاتع عض طاانئشلاق دعو نوثلاة انعم لقتالو

 ىت>انامز تدع لارج ةقدعلاو اقمشعتانأ هتقّتعو ا
 رعاشلال وق نمو 1 ضف. ىلا لاَقيو ةقتعلارهنا قئاعلاو تقّدع
 نيت لواهلهأ تءىفتر دفن تكردأام لّوأ ةناشىأ قتاعةبراجو هم ادم يذلا مدكقئاعوأ

 ىشوةكناعلا ل ثمسوااَنَمةَعاعلاو جو زىلااهلهأ نم نينو ىأةنونسملا نم جوز ىلا
 اًقتاعةاطقخ رفتذخأ لاقي ضهانلا قوذرتاطلاخ رف نم قتاءلاو تّروعاو تم دقىتلا
 دل لوقاَمأو ا وعز هناك مسا انف هنأ ىرندسعو أ لاق لة ةتافراطاذاكلذو

 اهمال" "نقر تيت دهام وذو « قناعد نك دأ لكب* ءام سلا ىلغأ

 رجلا ءارتثاءامسلاو لككص نه ئه لكب هلؤقو هقدعل هتحار تباط ىذلا قزلا رهلاَمف |

 لجرل اي تويورذيبكسملا نمءادرلا ععضومقناعلاو: اهنمفرغىأتحدقةلوقو ||
 مذاب اضيأ تقع و قدعت نيه هلع تقتعو جوع هئمءادرلا ع ضؤوم ىأقتاعلال.مأ|]



 ٠ (قلطإ# » (ءاطلا لمت « ظ 1

 | "زاملادشنأو ىري اتوصهياوك- مهن اكقطةطبح اولاهانع رو. ةقدقدا ل ثم باودلا |إإ
 اقاط لجو 4 قلط ٠) هياكىالا فروا اذ_هرأ لو م. قايةطبس تلاتفل لنا ترحاأ]

 | ة.قلطةأ ىعاو ممم ىأ ٍنيدسيلا نط لجرو ةقالط مضا انقلط دقو هجولا قءاطو هبجولا
 قاطو قا دقلطو ىملذ قملطو قل ذ قاط ناسلو ثاسالا قيلطو ناسالاقلط لرو نيدملا ا

 | برض ىلظلاو ىذؤد د هالو زةاهوبف نكيبل اذا اضي أ قلط ل“ او قلط مويوتاغل عبرأ جاذ

 | قلطلاو هلعاف“ مسيولام ىلع اقلط لطنةأرملاتقلط دقو ةدالولا عجو قاطلاوةيودالا نمإأ|

 يتعاطون دا نما اقلط سرفلاا اه ءاضبأ لاستدوا دوابج نمد .ةكيرحاانإ

 | ىلوالا هللالاف .ناتليلء ملا نيبو لئالا نيبتوكيت أو هو بغلادروللالاريساضي اقلطلاو

 [قااوطزي وكلا دعب لبالافرعست ع معو ىرت كلذ عماهكرتيو ءابملا ىلا هل ايعارلا ىل < قلطلا ا

 كد ب رخلابقلظل ا مسس الاوب اهواطو (ةلط تةلط ىتحامةلط ا دقو برا وق اغلا ةهلمللا ىف ىعوأ

 ْ نم ةقانلا ثقلطأو هاا ىأريسال ا تقلطأو مهلب | تقلطاذات روةلطم مهفموقلا قاطأو|||

 0 د واّضي اهتلطوريةعمديقلطأو فلاب ىب مَتةلظفاهل اع

 ْ ليهاايالاهت هزأامثيزلا « لحرا اعف” كي ديؤلطا
 ْ أ مضي قلط ةقانو قلطرمعو و هل دس ىلحو هراسسبا هنع قلط أ ىذلاريسالاقرلاطلاو عفلاو مضلاب

 انا و دبق ةريغب ىأ اقاط ن هسلا ىفنالف سحو قالطأ عمجاو دمةمريغكىأماللاو ءاطلا

 د لال بكا ًاقلطلاو هيف ل.هجتالاهٌءاوق ىدح اتناك اذا غاوقلا ىدحا قلطس رةانشبأ
 ْ | قلطناد اوقتو باهذلا قالظنالاو هنمحراخىًارءالا اذه نمقلظ تثأو اتلط كلو لاقت
 أ نونلا نم تضّوء ت2 ناو قا طم قلطنمربغصتو. هب عظةنل لاة ياك لءاف سس لام ىلع هد

 | مزلي مسالا لوأ تال صولا فنا تف كانال قلمطن قالا الاريغصتو قل طم تاقو

 قبفهتيلتجا ةزمهلا تناك ىذلا وكلا لاوزةزمهلا طق فري ملل مضلا بكب رح

 اذانمللا فرح نالريش دلوةتاكه.ؤضد وهلا بجو كالذلن ةعبار فلالاتعقوو قالط)

 ةيفثأ ىف مهل اوةكءاناه دعب ن .وكيو أرعشا !ةرورضيفالا طقس لفهم لدبلا تيثاعنار ناك
 امير طرحلا قلطو  ق.لمطت هريغصتوم.شم نط:لا قالطتساو كلذ ىلعسةذفانأ
 | رغاشلا لاق ناطموهذدادنعلا دعب هعجو نكسو هسفنهملا تعج ر اذا هلع اف

 | قلطملاس أر لاوهالا ىرتعتاك ٠ ىندءتتاقراطاامومهلا تن
 ةغاناا لاقو

 عجارتاروطواروط هقاطت ن اهعنءوس نمنوقارلااهرذانت

 لاق اضيأ ةةلاطو قلاطىهذ اهتالط قاطت حملان نه تقلطو ايلطن هلأ سها لبر! قاطو
 قالطمل جرو مضلانتةاط لا ةءال سفخالا لاف « هقااط كناف دانت راجأ ه ىثعالا
 "لسه ىأ قااط ةعقنو قلاط ةقانو ةزهه لام ةقلط ل حر كلذكو ءاسنلل قالطلاريثكىأ

 لاقي ءاملا ىل_ءانملتحال هنسفنل ىارلاانوكرتن تلا لبالا نموااطااو تءاش شح :
 قاطتام لاقبو لءفنوهو ئث ىلع ىولي الوم ىأ ىلظلا قاطنو «_بفنل ةقان ىعارلا ى
 لول ءانءإطا |باقتق قيلمتط قالطال اريغصتو ل _عتفتوهو ح حا ا

 ا. طوعا خا ول مام ا دل ا اكد با طة واتسب محتال حت حصدت هس وح ص وج مدمس بسم دسم يووسسس جسد يوسي صحوام دبع ملقا جن جم سنوي ل
 ءاطأا : ع مل :



 ل اى وقط) أ : « ( فاشل ب أيإل ل
 2غ5ه2ذذ11 0 ز]ز ز ز] ] ] ] ]1

 سيل مس ا ميسا

 نءاشلا لاه هتركفوم دفن لخرا ةقئاطو «ىذملا ,متاكفرشلا النا :

 ٍ 0 بوردلا فانك اىىتةراطو: . اهلا ىققراط باه ذ توكَش .ش

 | هت اطل هكملا قاّرطلاو نكت سيرنوهد وشن رنا قزناو /

 0 مئاصللاامريلماتارحازالو ٠ ىدحلا قر اواملاىر دئاملرمدا

 0 اورتن ءاثنألل_بفلا ةقورطو اه يلع اق ىأ اتورط قرط: ةقاثلا نءلا قررطو

 | بيضقلار يرضاه هقرطي ودل داسوأ فرو لسفلا ا مرمضي نأ تغلي الل دفا
 2 ةيورلاه نيدا ذا ةقرطم لال دكو ةقرطم يسن هم هيرمضت ىذلا

| 

 ىيمو قرط افاّريسىلا. © نسيقرتلاب تعاوأ -ةلذاع ْ

 قو ضرالا ىلا -اعس . هنن .عىشرأ ىأ قرطأو ملكتي لف تكس اذ !ىل+رل' قرط [ب وشه لاق

 ضف لاقي اكهسفنب نوعملل نري ىرقلا ىف ماعنلاّن ا ه ركقرطأ ازرق رطأ لد
 تيوذوبأ لاف دلب مسانينئالا ىمأ طظذا ىلءاقرطأو ةقلخ نيعلا حرت لا قرطملا وفراعلا

 سالو اقام « اينئاتالاءاهرطأ ىلع

 رضي ه:مهتبلطاذ الف هتقرطتساو ىلإ ىف ب رشم كَ فرع 1ىأ كلذ قرط لاقيو | و
 : نعا 0 :هو نزيصب ,ماهفاهشمي تيعذاذا تةراليتويزبإلا ترطب تاب

 ا

 تق 1 ةف 7 :رطملا ل_هتلاك ص ما 0 ىلاَدَق راعلاناحشاو |

 سي دو هبت زرك تةمطأ ام للعلا قار طو قرطه» سرتو تسلأ ىأت صعلاو دامحلاب

 سل ىأامهبرهاظاذا نيب وثلانيبلجرلاقراطو . ضعبق هوم اذاذا 1

 ةقراط ءلعتو . ىرخالاق وف ام هاد[ صخى أ نيلمأ نب قراطو رخ“الا لغا.هدحأ

 : ةةرااوذ لاف . قارط سس لكو ةفوصخت ىأ
 بوجةلامىه> ميغلا طغطت ه . هقراط ناكمامت لل شابغأ

 ةاطقلاريغىف كلذ لا ةيالدسءونأ لاه اهض حورخ ناحاذاةاطقلا تقرط عمال لاق]||
 ”ىدبعلا قزمملا لاق
 قو تالا ضو "اك امن ه٠ اهزرغبنج ىلا لسرت دخت دقل ْ

 د_كنأو ةًارسااكاذ كو هحورخل هلو ب_كاذاا هدأ ون ةقانااتقّرطو لاق
 ركب سادي تقرطاك هه ةياكسامث ةخرصانل . . ةدييعوأ
 كل ذدهدهن قعد دقناكاذاى 3<نالفقرطو لاق هرعجي قرط ىتج هب رضو لاق

 قسطا 2 بببط )) قيرطلان م ل َتَّوطو هريغو أ الكن عاهتسج اذا لب ءالا تقّوطو

 نءنياجر ىف فين- نب نامعىلار ع شضسوصحو برعم <ىسراف ضرالا جارت نمةفطولا |

 قفط» 2 قفاطأل اذهيضرأ نم قهنطلاذخو امهسؤر نعدب وذلا متراالسأةّمذلا لهأ
 | لاه امْيلعْت اةصاع اًققظو ىلاعتلوقد نمو لع ذي لعج ىأ انقذط قفطد اذ كحص لعفي ٌْ

 0 اب تاو ةباصنلا «(302) 5 وفط قفط عقلا ى فظل تاهل دو نيضخالا|

 ةكرن و فا

 تت ثا 23
 1 مةيلا وو

 ا
 "مصعب هز



 ه (ءاطأالصن) ٠ 1آ ا

 ش5 - 00 .مسع

 ىثعالا لاق قيرط

 بهنترياطلا نم لاب هلع . هلوصأ ءاوررابجو قب راظ

 تيااردق ىل.ءاهلوطو -لقأوأ عارذلا ضرع ىفرعشو !فونمن م جسأت ةرميسل قر 31

 لاقي مهرايخو مهلثامأم .وقلاةقن رطو رسكلاا ىلاريدكلا نمقاقشلاق:امىف طيف |

 فارشالال اج رالانضد أ مهمؤققئار طوم -هموف عب رطءالؤدوهموقة-ةد رطل جراذ»

 هدام رفا ىأ اددققثار طا: حح ىلا.ءاهلوق هنمو لاه .| 01 بوق ميل هاح

 | عا ةسسايك نط ىلءنالفلازاملاةيهيعذ ملحرلاة -ةءرطو انؤاودأ
 ىأنيتةرسط مودلاىفانالذىآ انأو نيستوو أةّرم ىأني_ةقرطوأ ةقزرط ةأرملا تدضتخاو
 | قورطملاو قرطلا ديزو لاق ديعاو لحجر ةعنص ىأد>او جر ةقرط ل .نلا هذن_هو ندر

 ١) ( رعاشلا لاه رعبتو لبالا ةسيق لويتىذلا* اهلا ءام

 قورطمالو ن>اوحال 5 باصتءامحاازملا ناك مث

 أقراطلاو لدقلاءاماضدأ قزطلاو مهَدلا نم”ىلا "تح أ قرطلابوضولا يهاربا لوف هنمو
 |كتقرط ل الازاماضيأ انقبو فرغف ةفرغ لا ءةقرطةدحاولا س .وةلاىفىتلا نبال

 ًأرثك ااهنالاهنع هيؤكك مصشلا قرطا!لصأ و ةوقىأ ردكلان قرط هباممهاوقو كيأدىأ

 دئاصلاة لامح وق دزرلاو فدلاو ةقر علال ثم ىهد ةقرط عج كي ردها, قرطااو هدعْنزكتام

 00 ةرط ىلعل ب الات“ احلا ةق 'رط ضد رثاىفاهضعب لبالا اراب“او فكل !تاذإ |

 تنئذعاذا اهو انثأ ىهو قار أ عجبا وةينرقلاقئاضدأ ق ةرطلاو دحاورثا قعئأدعاوةنخأ ْ

 ٠ أقرا اًرذلا لاق هاما عقانم ىهف « قرطلاءام هفلخ اذادعلل « ةءؤرلوقامأو.. تنثتو |
 [قاضيأق :رطلاو ق راطلا ةنئثدنات رطةقانو قرطأر يمت لا: ه.تيكحصر ىف فعضرععبلا ىف
 | ةاطقفمنلاهو تطورا سو ك1 درلا

 0 اهفام ضءب ىتعن قفا وبادعن * اهتعنأف وس ىناف ةاطقلاامأ

 اهفاو>بوماهمداؤقدوس © قرط اهثيرف ةموظخءاكس
 ه_.فىأقؤر_ظم لجز”ىعدالا لاه فلا ىأ لوتفا ىلءرثاطلا جانب قرطا هذه لود
 رجتأ نبا لاق فهضو ةونخر

 انيكتسم عصأ موقلافىرسس ه اماذا قوراع ىلصتالو
 | انامحأ هداقناو هنمل فنا ىأةو دنهل كدي رط تك َنا لاقي ديد لابي رطل اةر د صمو

 لاقو هريطتو هول ىأ اذهفار طعاد»هلاقرو رعلا ضقد

 اهتارظم سانا |ىفهلرداغ: لو »* امرت ءاد لان أةاغبلا تاق

 | اذاءاملا لبالا تقرطو اةعباهشعب عبتي تءاجاذا قيزاطملبالا ثءاج لاقي قيراطم عوللاو

 1 قرطبف هرطدقو ليلتءاحاذا اهو رطنالذانانأو ق رظو قور_طمءاموهف ِت هرعيو ه_فتلأن

 ظ فراطلاو هلل لعنأ قرلطي ىتحىرتسم اك اذا ةزمه لام ةقرط ل - ذو قراطووذافورط

 داهلو5هئمو مصلا ل كوك 4لانايألاب هلا |

 1 قرابغلا ىلع ىذغ « قراط تان ندم : ْ

 007 تتخذ | 1 1 1| 1 1 | 1 151 ]#]  ذ ذ ذ ا

ْ 
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 يا لاهةَقَمط نهانا قايطالا او قيال يع 92 نك

 اهتءقاوفاهل ما قيال ند تناك و دانا نم ”ىح قطو سدا | دمع ىدنأ ننس وه تنكذلا | أ

 نه ىبطو لالا نموبط ىذمو. .هقالعاف هقثاو هقمظن 0 1

 رح نبا لاه هع ماك قارابتلا |
 كلو ل-طشي ل فلاو ه اق.طاهف انشأ ته ةهاونو

 رعاشلالاه نيزاقغلا نب لصف قد .ةر مظعقبطلاو 1

 . اهافقيط نء فما ىدبأو 035 اعادخ الف عادفتا نهذالأ

 اه ضان برعلا مَعََْو 1 قيطاتأ .قدخا ٍةطظاَدلل ولوقااتتو ةاقلسقبط تب

 سال مولا لاه وو عتق "شيب طموح الاسناهاك نب نق نو ا

 اهتذلو دق لق ضعب دعب اهذ عب معلا تدلو اذا ”ئومالا لاه ةعانج أد ارذلا نم قطو

 اهضعب ىأقانطتا اومسلاو مه.:أيمى سانا |تاَعءطو ”ةقيطواقيطاجتداووءال.جرلا :

 3 رغاشلال اق ماعد [قيظْرظمَو اهالعام ضرالا قامطو ضعن قوق 1

 ردن ور نرال اقيط 5 فاطوا مؤ الطه ةع هةعد

 07 .ايلارشمايقلاعزي ولان نالاح أ ىبطا ءاق.ط ”نيكرل قانعت وق هنسو لاخلا قيبانلاو |
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 "قاع -طو* دقىذدي فعن اوأا 0-5 0

 رمعمنب ل .يلاه "ىلا لاجرلا نامءاهتاذلعلاو بريال يدل انا ل 1
 :تنكمت نغانه زاك ؟قااناكر ه. دقي لوام ودخل وشي“ *اىاتط

 قيبطالاو ةفئط دي وطلال تناك( ة| اه طز شكتلا هدي كتبو ةماعلا

 نانأثل صفا آناضأ اذا. قطو عوكرلا ىفنيذشنتلا نيب يدنلا ل هجةال_هلا ف
 باضأ اذاَلَخ رآلمهاؤق نموه قبظذ اموان ارسنأ مودن# انس فصيرغاشلا لافوضعلا

 هرطعباص اذ 1ةشط بغل قيطو ودعلا هنو سرا ىظقو لصقملا بطي هناا 1

 نينا نب تب اطو قاقئالا قراطتل و :ةفاوملا ةقباطملاو ةّةبظمةباض-ل اي ضزالا عنج
 ةقباطااو نم دعت الف قباطةنقر تكتمل نبأ لاه امهمقزاأو د-اووذح ىلءامتاءحاذا

 ىأ لغالا ىلءاوقبطأو ؛ هندي عضاومهسلحر عضو هرج سرفلا هع هبي عاب 1

 تقبطتوا مهاوقهنمو وهىقءطتق اميطم هءاعجو هةيطغ ىأ'ئثلا تقيطأو هيلع اوةفصأ

 فورحلاو اراهنالوالماقرافتالةمئادلا ىهةقيطملا لاو اذكتاعفام ضرالا ىلءءاعسلا

 تريد عم ”يسرافوبكل ار جالا قداطااو ءاظلاوءاطلاو داضلاو داصلا ةعبرأةبةيطلا ||

 حامد مظملل قد الو معا رظلا لوقت ثينؤيوركذي بسلا قب رظأل« (قرطإ |

 02 : : رعاشلال اه ..قرطو ةقرطأ |

 ا افيلخوأ ةقزطأ تمعن.« ىقبرقد تمزج اداف

 ذ ماو مبدل ةماهلا ةقلب :لسضفلا نم لكان لوط ةقب رطلاؤرع وبألاع |
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 ا اهراوسو اهعربذم داك هدي 59 تقيساويسالاحرطالا +

 ًالاعذت ةقافصا نيب قفص هجوو قفص بولو. ةرمالا مولا فاهبا لاا مل غلا تةفدصأو

 ا اددنأو رعشلاهبلع ىذلا دلخلا تدق ىذلا ل_ةسالا دللا ق افصل س .رفلا ب اَك يف "ومالا
 87 1 تقي انوا ب شخ نم ٠ اصل اديب سرت, نمل : "ىدوءأ

 ا ةيحانلاقفسلاوقفصلاو لاق قافصااديد_ءلوهو سرت "اك هسشم عضوملا كل لو

 ١ 595 رعاشلا لاه هتيدانو هعنص ليلا ىةصو ١

 ْ اهقوذصاهتح بعص مه امنع 5 تعلق بس أرق ةنفظن امو

 | 1016 در ا ٌرفديف اهفْلَر مقةدي دادي , غلا ىف بصب ىذلاءايا ,رمقلاب قفصلاو
 ||| دق ىعرمن سماها ارك نأ ل يالا قيغصتو انا ىلا نأ مهو نَأَب ارمشلا قيفصتو, قفص
 |ىلسلا» قلص ه قضصتلاو ةينا !لازو هزجارلا لوق هم مو ى ض هنأ 61 ل ادنءر

 ديل لاو نام[ نام ندا ثدد1آ فو . "ىىبكالان « ديدات وصلا ْ

 ١ للثلاب مقل ادصو 5 .ةقاصدا ميلان ةلصف

 أليقلاو «ر لسلام. ااننلسأ ٠» راما ف سب جادعلا لوقوتمو قام ىفدغا قلصأو
 رعاشاا لاه قلصت ىتااايهباشأ ليالات اةاصو .هفيريصكلذو هيانيقلطصي
 : راصئالات يان < اهتاقلص «ر تزاقتواهس دا رس [ لون

 ًَ ةلضو دادج ةنتبسلأب كوقاس“ ارا لاق .تةرصن قاطلاهذخأ اذا ةًرملاتةلصتو
 2 هادي يلا يفصفِصا!عاقااودو قاسلا لئمقلصلاو نامغا

 ١ ةلارنمإ بدلا قاصلا لدم لسع ةأاذاةاف ىرتو

 ٌةعارد نم ”ىبقللطمايلونبو قاقرلا زينا قئالعلاو هنبرض ىأاصعلا, هتقلص يزو؟ لاو

 نحارلا لوةهبمو هباضملازوعلاقلصوصلاو ديد ىأقلصهص توصو

 .ددنأو لم قءلصهملا ىعدالالافو . م« ريصلااهن.عب توما !قلصوص
 . لدنج يةمال لامر ابغلاقمصلا ( ق 0-9 «اهقيلصو هةهجلاةديدج

 000 ٠ اي مياطعأ نب انيسسا !قمدو »* ,تركو دقو دود ىداوب

 نب دوق هنضو فئ.بو ه فد لثمقيض عملاو «.راوعقيصلا تحن ضنك ه رجالا
 : هقيصاا نونةبدساا ب رتلرتي عن

 2 فيققاشبأ قبلا اتيان ةييوامتاخنم (ةيض) (سربسن)

 0 ++ زحارلا لاه. قيضلا
 ير ل ورد واط 3 بالف

 ئذعالا وق هنمو:. لاملاءؤئنورقفلا ىهو ةقدضلا عج انضيأ ىرسضلاو
 2 لطخالال وق هنمو .دسعوبأ لاق قيضلا ةقيضل او «عسضوانع ةقمضلا بغيشك
 قانضو .كدعق متلشاو وذ ين عسبال لاقب ئشلا كنعق اض دقو ه ناربدل اوما نيب ة هقيضت

 اقوا

 | يأاعرذ هبت ةضمولوقو عضوملا كيلع تقدسضو .هلام هاذ ىأقاضأو لع ىأ لحرلا

 | :اتقيكضلاو قوضلاو ناكموأ قاف او ءستي لاذ موقا ا قياضتو هيعردنانض

 ا ومع 1 مصاسم سل ١ احس يح حس مم مخشلل صصص مشل ممم د حل سلا مسسسا حصا تح

 قءضالا



 هل-ثةقدصلاو يق 00و رم و ةقدصلا كلذكو 3 رمل ْ

 قودنصا| يهب وقمر لايت ءآقااد ئانلا ك عمان[ آ1!تقدصأدقو لادا نيكسنو مضلاب |

 ديد_ثدعرىفءاعسلاو 7 طقس ران ةةءاصلاديزوأ (قعص) قيدانملا عجل اودادلاب 1

 قعص لاقيو باذعلا ةحصاضر[ةةءاصلاو ةقع الا مايل تأ ذاع امسلا هتةعص لاشي |

 ليقمنن الاف هريس هةوصأو هلع ىشغى أ اهاعصتو ةّمعص ل جرلا | |

 هلهاوص |,متّةءصأ د ا 5 هنالشل رزلاتارعتلا ىرت 1

 هديدشى أت وصلا نهصراحو تام ىأ ضرالا ف نموت اوما ىف نءقهصفىلاعتهلوقو |
 : رعاشلال اه لجر مساق عصلاو |

 قنعلا* ايلمكل يللا تناك « قعصلا نبال جربنخ أىذلا أ

 حامهلا لاك ةماهيلابلوخ قوفهصوُني

 رمغلا ولا ال نيعاط نم 5 رخأ عانت اوؤوذعدل نم 1

 ناف بونرملاممأو هربغئشلولعف ىلع نع لو ةفرعملاو ة- هقلا فرصت.ال ىمعأ سساوهو |
 ةقفاعصلا يمال لافثةعاملا دش ماو نزتلا ف ذا مهد هاش امرا ا

ْ 
 أ
 راد[ ىرتشااذافلاومأس و دمهل تسلو مهعم د_ةنالو ةرا هلل قولا نورمذ < موق |

 ا قمفاعءصو ةقفاعص هءحو قوفهصهريغ لاقو قفعص مههدحاولا هيف مهعماولخ دأم-ث

 مهتلاوب ألاف |
 رطولانيضقو لدا تنآو سه ردك: نمزيزعلاوانردقمو)

 هرثل انكر دأو قرفاعصلا نم«

 (قفم) اذااتق ىل_«ةّوقو حالسسالو ةعاصت مهل ت ل٠ اةعضو من قي فاعسااءدارأ

 «ةقفصو حب رلا هّدقف_ص لاقي قيفصتلا لإ دحكسصو تو مهل عمس ىذلا برضلا قفصلا

 هدي ىلع ىدي ,  رضىأ اًقْفص ةعسلاو عسلاب هل تةفصو اهمبتيوصتلادءلان ىمقطتلاو

 ةعسلادنعموةلا قفاصتو ةرساح هدف هو ةدعار ةقذصو ءارمشلل كد ةةصت*عر لاهو

 تةفصو دو ور سيما قفةسناف هتةف_-صدقو فرصااودرلاقفصلاو

 1 زءاشلال اق هن ددرباسملا

 نوعفييه ف رب » هاونأقف_متاثكتم
 رعاشلالاق هدلعاوةطأ ىأ اذكقعاوقفصأو بايلات قف
 . راو قيدصلا فتاقوة سلع 5 بسسونجم

 ةيرغطلا نبا لاق قةطصافهر امنوا ليك زناذا دوما ثتعصو أ

 رهازا اق افطدصاو انءقزلا مد ه هلوطرممق عرلا"لظكمونو

 أ هةذاوو هتفداضىأ اذك, هد, تقفضأو ديما



 م دع 1
 | دقو هلوأ هريفزو هنو وصرخ اجلا 1 0 هي سم ,ل|لبخلا

 | سا ةقوشلاو هارت ارمفزلاو نضنا اذر قده كلا لاقيو اقوم قهشتو قووشي قهشا 0
 00 )2 *لاك قءهشلاقاهذتلاو تاكو مهد نالؤ قهش لا رعاشلاةداز ةضس ىف )2

 قالا يحافعلاقاهشنكنعطو «: هتأكس» نع ماهلا لب د » نب برضد م ف رش هلظذحي

 ةدايمنبا لاف قاهدت كم لاقرو

 ' قامكملاو» عطق: ا يه »ْ قاريفرط تاقفوخ لَو 0

 .٠ ةقاتمرارةطنس تيرتشاالع « قاهشت ضو وافأتاذ
 «قآ ارن اس رذامءارعت و

 ف ودون أ لاف . <ىفا ازعالا نبا نع ليلا 58

 قمشوا دسم ىرتقي عصأف 5 تاما ةفاح هدأت

 دشن و ليما ىف عضو مبعمأرهلاقتو . هبلقف د اة .ثىرتشي دا اَرأ
 لمدتولا ىلا بنطلات لاق طأيذلا لثم قامشلو قبلا وقيس انين طْوءاوَعُش
 ْ ' هاخأ قري ةسمفلا نيديزذ لاف .همطن

 . هدم عسا فىمايسلاعقرك #4 'هقنشتح امزلاو هبلا تف

 : هشسوزت ىؤرو
 : لع الربا ققدصزقو بنكلا فالخ قدما (قدم) ((داصا نسم )

 نكست لكى حو عده ةلاقر ةئامل هلأ كل ذو ركب نس نق دص لاما فو : ثردلإ هقدص ا ذرأ
 قددملاو ةدوملا فو ثي دحلا ىفاه داضتو لايقلا مموقدصو ترف اذا لإلاو اغصاسهب

 : ةقددصلا ىلعدي ىذا ق دلت او مغلاتاهد_صذخأب ىذلاو كاثي دح ىف كة دسن ى ذلا

 1 هوقو ىطعي ئذلا قدصا ماا او هوة ةضاعااو قدصتي لبقتالو لأ لجربتررموا
 تعأواداصءاتلا تيل قذنيقددتملا ءاصأداصلا ديبشتب تاهتصملاونيق ة#صملاّن ا ىلاعأا
 دقو الا عفبارتشدط ينالإونيدصر زلت ةقداسماةقا داو اهلئمىف

 1 : رعاشلا لاف قيدصثنوملاو عججاو د اوال لاق.

 قيدص هيو لأ ةدعأب * انواقنةرامئىوهلانيصن

 رذنملا نيت ايس لوقك حدملا ةهج ىلءوةدياعاو فاق دصأ ضخ أ ىأ قيدص نالذ لايو

 ثوكيو قيدصتلااذلا قسيسفلا لاثمقيّدصا او. بجرملااهةيذعو ككل هلي دج انأ
 اشيأ لاقيو كوت كل( لاقب وجامرلان مى اصلا فلان دصلاو ليسملاب هلو قدسي ىذلا

 نوحودرو .سارف أو درو س رف ثم مظلابق دص موقو رطنلا قزبديضو ءاقالا قدص جر
 هناداوطا شرغلاو عاصشلا لجزال لاتيو هقدئيضر ام ىأ اذهقاد_ءاذهو نود

 ا لام 13 باب هزار اون "اي ىرذا قٍداصو هللا قداصىأ جفاء قدصموأ

 مدن نب فايف

00-8 
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 قدصم دك ءاؤو عودونوهر رج 5 وئايبهوسضر نر ستا اماذا



 1 ”ىلاش ذا ةغبانلا لاق !
 الءريت رتزتبافكب عاج دياب ةميعيلا ىرقوتتمب |

 «ىلغتلاو كنيدي و اعمى وخر باح لاه ءاقشىئنالاو لب وط ىأق شأ سرفو

 مشع ةنلا 11ج نزل 5 انتالسأ تازغتسابالكلا مويو
 مدلص» اشرهط ن نع شنحوأ « هلازأف انسامزأ نينه زتتشبلا

 يتاكد :ءانتتن اياوا نا انرأ نءزتنملانوت دع فاح لوي حب رس نع ىدربو

 تقشناو ةعاملا راف ىأاصعلانالف قثو أسف ةغل علط ىأريعبلا تان قشو قثناف
 امد قشيءئشلا<ىل ءقشوةواد_علاو فال_1لناقاقثااوةقاشااو رمالاقّرفت ىأ اصعلا

 نبالاف هف رطهسملا ةتربالا ئئىلارطتاذات .مارمصن ىشو رسكلاب ىلا مسالاو ةقشمو

 لهو ملا عت قاف رخال غرو رن اغلا وهو هرصيت ملا نشل قتالو تدكسلا
 فاتتتاو بست ارو نفاخ ةموصلتاىفو مالكسا ىفذخالا قاقتمالاو هفصن

 تعقشسو رق 2# نأ هجرخ أ اذا مالكس !!ققشل ابو هفشمهذخ فرحا نمفرحلا

 ةقشقدلاو هنوص يفق ْثةدنروفصعلاور ده مش ةش لفل | ىثَةدو قةشتف هريغو بطخلا

 هيشيامتأف ةقشعو :بطلاولاهاذاو حاهاذاهمف نمريعبلا اهجرخة نر لاك ثرمسكسلاب
 اولاقاعرو هي مءاشةتبرعلاو ليخالا ىعسيرتاطقارقشلاو قارششلا( ق :رقش ) لسفاب
 ىبأي ىكيرءاشلا ده نب ناورمو لءوطلا قمتعُتلا 6 شال طارطر سلاش مقارقرش

 ذخ : دال ىأق انشال ثدحلا فو نيّدضي رغلانيبامةقدسلاوتشلاب( 0١ قمقمثل |

١ 

 اذاف ءلاك ةيدلا ةلاسحلاو ذ قو سي نأ 2 ”الذوةيدلا نوداماضد أ قمشلاو "مسد ىتح قنا نم

 لوقهم مو ىمطظعلاه ب دلامةةاعتم امن "6 قانينعالا ىه كال ف تاحارس تاءداوعم تناك

 لطخالا لاو « لومكلاىلاتايدلاقانشأي « رعاشلا
 الج هقوفتّرءآ نوما اذا 95 هيتايدلا قانش أ قاعت مرق 1

 رعاشلا لاف ”ىدلاقينشلاو

 هسملا ديالو ءىند ل هموربالى ذل بايلا لخادلاانأ

 لعل طفش رثلا, مفهيدشد د طمخ وهو قات اانا متددشاذااهانش اةيرقلا تقنشأو

 قس هتل- اراقنالازانةدصق ةططدشنأو هيكار تنأو همامزب هئفتك اذا منش هةنشأ

 ةراذاهسفئريعبلا ق:أو هقنُش ىفةغلهريعب قئشأو "عاز لا نسل ىماودوهل تدك

 ئارلا لاه ليوطلا قانلاو سارلالوطقئشلاو ىدءتيالو ىدعتيهسأز

 قاسلا م-ظع ساب لدرعُم 5 قانُسٌك عاب ىنونرق دق

 «ىومالا لاهو ةيدلا قا نءذ 1و1 فر لاك عسطةماىأ ق:شم مهل ”قاسكلا لاف

 سندخلا عارن قات الا قوشلا( قوش لل قنشم تيزلابلمعبو عاتب ىذا نيل لاقي

 هاذا تون ىئو شوفو _كثمانأو قئاشرهذ ىقوثيئذلا نقاش لاقي ئئلاىلا

 زحارلا لوقو كقوش

 قأتشملا قوش توه دقفا.ةس 00 قربلا كي داكذلاب ”ىراداب



 لمرلا لام نمنيلم ل -انيب هلو

 سوماقلا ىو ميلا محسأىف
 ' هسصم هأ روصو اضبأ لباب

 ئ
 ء( قدك © ه(نييثلالضأ) و 4

 1 دب زن ”ىدع لاق هنت صغىأ هقررب قرش دو ةصغلاو

 ىراصتع !ءاملانناصغلاكتنك «* قرش قا>ءاملاريغب ول

 ةم سوشأا نم بي نأىلاىأ قوملا قرشا ةالصا|نورتنؤي ثي داو
 7 هئمو ياسا رمشنو هيلع ممدال ىأا ضب أ قرش مهو توملادنع هقيرب قرش نم ةامخ

 رمت اسف قرت ىاضالا موه الرا ميينسميؤاأ ل الث ىو قن رمشتلا مانأ تمع

 درس | م : تمد كأهدو نس د اكس راغتامك رييثقرشأ ناوقاكاذب تءعملاقدو سلا ىف
 ظ رعت اطسو نينو تنل نيعتا قرت تس رحال ىدسهلاّن ال كل ذب, تمعم «* ى.. ه

 | باهل .ةهذا ذافةرخ رخ الاء اشعل !تقو ىلا سعشلا بورغنءةرهجلا قفشا! لاهل لافو

 ًاةقفتلاورعتا د اكووذشلا هن كبوت هملع لوب برعلا ضعب تعع“ءاَر هلال افو قولا

 ” رعاشلال اه ق فشلا كلذكو قافشالا نم مسالا
 ٠ مرخلا ىلع لازنمرك توم لاو « اقفشاهتوءك ةوهأو فاح وت

 : دحاوامهلصأو هترذح ىئعتاناف هنمت قف تلقاذاو قيفشو قةشمأن افهملع تةفشأو

 نمءىدرلا ق ذشلاو ةغالا لغأ هركنأو ىنعع تةفشأو تقةفشدي رد نيالا تقف لاقبالو

 تسمكاا لاه للقمىأقفثمءاطع لاش ءامشالا

 ١ قد رشو بّرخءو ق رمش ءنمب ناش لاش قرشا ة.-انفذخالا اضيأ قيرمش ددلاو قرمشملا

 5 نم بور قىلال.للا لو ىفامترونو سعشلا ءوضة ىفشلا (قغث) ىل_جر مسا

 ظ : قفمريغءادينيلئاسلل ه « تيلعالولا!ن ءتغأ كلم

 قوقشهلجربو نالذد ب لوةتور دهم لصالا فوهو ذوةشلادحاو ثلا «(ققث)
 ىلا عفن ةةرااعرواوغاسرأ س صن قةثتوعو باوداانت روكي ءادقاةشلاامناو قاقشلقتالو

 ةقشوتاثلا قش تذخأ لاة.وشلا فصن كاب نشلاو مصلا قشلاو بوقعل ن نءاهتفظوأ

 لاهو قشب ةمنغ لهأ ىف ىفدجو عرز َمأ ثيدح ىفو لبا نم ةمحانل ااًضيأ ق ماا ةاثلا

 نه نهاكم ساق شو ىتنغن قو أر هلاقيق.ةثلااضيأ شلاو عضوءمساوه دسعوبأ
 ميدل سفالا قثدالاهمغلاناون ذوكت) ىلاعت زق هنموتقاللا قّشلاو برعل !ناهك
 ةقشد :متراطذ د !نامضغلل لاقي ةيشحوأ حول نع ىطشن ةدطشةقشلاو ددصعو أ ءاكح

 رسكسلاب هوناقاجرو ةقاش ةقش لاقي ديعبلار ةدلااضيأ ةَقشلاو باسثلا نم مضلايةقشلاو
 نالف لق هنمو 00 : الا مةش اهم دحاو لكشف نيفصن ءىشلا شن ودلااذا اذه 000

 هرفص دةورعاشلا لاه هوخأ ىأنالفزرقش

 ديد سهأال ىتلخ تنأ 5 ىسفن ق.قشابو ىتأ نبااد

 رعاشلالاف قث قئاقشلا عهلباو ب شعلا تينت لمرلا لاي نمنيلبحلا نيب ةجرفلا ةق.ةسشلاو
 ْ اراصنالاجآن امد دوُي « تقالنيد هلا ةةءةلمولو

 انناو ءاوسهعجو هدحاو فورعمنامءئلاق ئةو دعس لمر نمناوقننا:_سملاو

 ولاو سأرلا فضنذخأي عبو ةقرقشلاو كلذا يةرثككاضر أ ىع هلال نامغنلا ىلا فيضأ
 نانيشنب لهذ نب ةعبر ىلأ ثنب ىه ”ىاكسلا نبا لاهر ذا نب نامعنلا كج مساةقاقشلاو

 لاه



ِ 

| 
| 
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 31 ء(نرش)» ه(فاقلاباب) و
 لطعلاو قوطلاتاذف:اوهلانه « اهبواحت قاس ىلعقاسدي رغت

 ا؟ة كش نع ىأ قاس نع فكي مويىلاعنهلوقوةر مهلا قاسىناناام و ناشرولا لوالاب ىنع

 هرخو مش مدخلا ةقاسودشأ اش رحال قانعزاس مهاوق هنمو قاس ىلع برهل-اتماق لاَ

 ةموسي رانا قسوم( دونم 3 رءاشلالاه ثنؤدورك ذي قوسلاو

 "ىّرح نب لش م لاه كالا فالخةقوسلاو اورتشاداوعاباذا موقلا قروستو لاقلا

 هب زا يه هملا ىتاكامالو 5 كلام لثمةقوس ئدعرت)و

 رذنلاْ نامعنلا ثنب تلاع رك ذم او ثنؤملاو عبباو حاولا هيفئوتسي

 ظ

 د فص ةقوس موف نغاذا * ان م سهالاو ساما! سوسن اةدبق

 | : ره لآق قوس ىلع عجبارو سانلا مدت ىأ

 اهوسلاهذهاذبو ولم االا' « انحام 3ق نبأ ساو أ. ث بلطي
 ؤحارلا لاه ةغااممالدّدْم قا اوسو قت اسوهئاف اسوافوساهقوسي ةيشاملاقاسو

 مح-غالو لب |ىعاربرسدل » مطح قاو لالا اهفلدق

 |ةقم ةقمسلاو هقاستدص أ ىألج لا ِتَمَسو اهقادص ف[ ص اىلاتنتسو تقاسناف اهقاتساو |
 ا لاهو ةقءسولا لثم ”باودلا نموسملاهقاتساا

 1 نبا رف تاس او تدك ادعلا ةقمسلئمالاانأاخ
 ىأالءانَمَةَسَأ لابو ءأم كت دق سدلو حب رلاهقوةىذلا باصسلا «قمسل اديزوبأ لاق

 ََت تواادنء عزتي ىأق وسان الفتي أر لاقي حورلا عزت قانسسااو .اهق ةوتالب |كتيطعأ

 حابزلا نمةديدكلاو. لاجرلا نمل. وطا|قوهسلا (قة) فورعمّتد و_بلاو
 ءارغلا نع
 ةيقرلاك رسكملابقيطدقوةلغلاةقش قبلا (نب 39) نشل راسن

 هلق نم ىأ اهاريشو ةقريش بولا تقريش «(ةبث) « شا | دهع نم ةريغلا كرت ال

 ءا _ رعاشلا انا
 ىسذةملا بوث ناداولا قربشأك' « . ١نلاوقالاءنذخأي هنكردأف

 ثدرنكلابقريشلاو هتعطق ىأ هب ه رشو مدللا تقريسو اعطق ىأ قيِرانشسْنوتلا اراضو |

 بناجقدشلا (قد رفاذهدهوةلأب ٌرعمقرابسشلاو عي رضاا بطرودو
 بءطخ لاقي ٍقدشلاةعسلي ر صلابة دنشلاو فان الا عجلباو هيق دش ىفئفن لاقي مفلا

 قرشا قريشلا «(قرش) مدغنلا هقدىولي ىذا ق3_ثاملاو قدشلا نيب قدشأ

 ءاثشلاو فصلا اه رسشم ناهرسشملاو قراش دامك "الو قرمشلا علط لاقي سعشلا قرشلاو

 اهو وارلاجشب قرش وتقرب شم تباغل نيف هيي سهلا ىفدوعقلاعضومةقرشملاو

 سمثلاتقرشو هسفتسلح ىأتقةرشتو قارشمو ءارلا نيكو ني_ثلا فب ةقرشو

 قازاتد لنج رلا قرش أو ثمانضأ ىأ تقفرلخأو تءاطىأاضيأ ار مشو يورك

 | ىأاع "رشا وةرشأةاشل !١تقرشو التين ول *التوءاضآ أ ههجو قرشأو سعلا قورمُ

 !اضشلااضيأ قرمثلاو قرمشلا ةئهاق رشاش ىهفرسكتلا,ةاشلاتقرش ذقوا منذ تق

 د سل

 ةدامىف هاورزملا الاانا هلوق
 مصمم ىلإ الاانأ ل هنأبج



 ه(فوس) اء (نيسلا لست »ا 45

 مراتي تب وبتملا 6 3 تبنلانطبراج عما قمرعللا (ةس)
 روعالال اه ىلا لاء قاسعسلا قلسوم ةفيشح ىأن

 ظ اى فسأ وباب ثقف قفس ١) دازفأن 5 ٠ قاسه سل انى اه سكت تالعستسم

 ظ قوىأ هج ولا قيغس لج رو ةقاكت جل خقة دفوو دمى اوفس ولو قف تافه ددر

 | لوقهنمو دنرفا| اها لاقي ىتاا ىهدسءوبأ لاه بّرعم ”ىسراف هقئارط ف ءسسلا قساغسو
 أ هعجو فسفسلااعاقلا قلسلا (قلم) » هلم قسافس ذب شعب تقأ ه سدقلا ها
 | اذاهتةلسف هتنعطو قلاعسلا عجلاو يملا ةذاب .نب قاعسلا كلذكو نااةلخو قا لم نافاس
 | ١١ سا ابعتست ع ولاعب ابل 'هيف نو دير الس تشل اولا امد دره لع هتبغلأ

 6 | هرهظ ىلع ماناذا لج رلاقئلساو ايهما ماهطسناذااهاةلسو اهلس لاو هّنع :رصاكأ

 ل | دولا: ةدشوهوءاذاىأ اًتلس مالكا, هقلسو حاصى اص ىفة-غلقلسو ىل_:عفازهو
 قالسلاو مالكلا مكح ذاوغاانةدسع وبأ لادا دح ةنسلأب ىوةلسىلاعت لاق ناسلاب
 ىشعالا لاه .قالسلا كل ذكو همالكو هنوص :32نموهو غملبلا بمطملا |

 قالا بطاطناو يفةدع_هللاو ةحامسلا ومزحلامهف

 رعاشلالاه انهتتهدىأةدازملاتقلسو قلسمعتسم ببطخ لاقي قالسملاىورو
 ناهدباةاباملنا رق ه لمعتمات دا نم اناك

 | لصأ ىلع رضرثب قالسلاو ةفيفخ ةءالغاراسلاهتلغأ اذا شضسلاو ل_قةبلا ثقاسو
 |اهعضوم ضاوتأرباذا رمعبلا ةربدرثأ قا زالاو نانسالالوصأ رمش ة:لاقنو ناسللا

 زجارلا لاه ىرخالا ىف قااولا نورعىدح !لخ دن نأ قلسااو
 ١ .  قلسناامءنوابطقلوقي «  قاغادقءدعاسلةوسو

 | لكوي ىذلات ثلا قل لاو ةفاس ةطمل #لااةأرملل لمقاعرو ةقلس ىئنالاو بئذلارمسكلاب قاسلاو
 الهعبطب ىأةق.اسلاب ماك نالف لاقي ةعربطلا ةقملسلاو ريعبلا بنج ىف عسنلا رثأةقيلسلاو
 لوقهنمو رصشلان ,.ةتامتاخ زل لاوبوؤنت يراد قلستو يونس ى هو )هت نع

 أ ةيقوادلاعوردلااهلا بست:نيلايةيرققواسو هبهثالا قدلسلا فاسهتمعمست ه نحارلا
 | ةقوا_لا بالكل اهلا ب نتنالسلاة:تدمقواسلاة رو ةيقوا لا بالكحلاو |

 ْ "ياطقلا لاه

 اناسرالار دوش لوح نص> ُ ابن اكقولس نمر اوض مهعم

 | ىرفضقااب قامن بذكو فورعم ديدشتلا» قا عملاو لاطوالع ىأافو مس قمم ع

 | قتلا ( قنس ]» قوطاكروثلا قنعبناطب<ريتلا ف ناتيشخ ناقيعسلاو صلاخ ىأ
 مدقلاق اسؤاسلا ( قوس ال ةمضتلاكوهورمكلاب قس ىتحلمصفلا برش لاقي مشنلا
 ظ نيب قوسأ ل>رو قاسلا ةئسح“ اهوس ةأسماو قوسأو نا. مايد ذا لتماقوس ماو

 |«قوسفبقسءادعتلانم”تقو ة يور لاق نيقاسسا!ليوطاااضيأقوسالاو قولا

| 

| 

ِ 
 ١

 ا
 ا

 ا

0 

 جحجحح

 ا ةيراجم_ مب تسل ضعت ا ىلع م دع ىأدحاو قا هس ىلع نيس هنالث هنالف تداو لاق.و

 ا تكلا لاك ىرامةلاركذّردقاسواهعذةرخشلا قاسو |
 ا

 ٠ ا تيس جس حسم يس مس مت تس سم مس يس سجس سمسم مج م مس ست ا حاس ص نم جمس تم ا مس بيم بات 0

 اد



 41 0 ه.(قتن)»' ء(فاقلابابإ
 أ :.تراسفلاب اهلصأدسعؤت أ لاق ءاتلا فب ةَقَتماهتدحاو ماكالا لاوط»ا رذتئاسملاو

 ىلايلابوثلا نطو «كهساذ قدس افئثلا اص“ ( نص“ ترفه ناشمأا
 كلذكو هلامص-لانقي د_عبلا مضلابوصسلاو رضحلانودوىدلاقوفود عاف قدسلاو |

 | د تاجا ماس اودع لل واكو مضلانائثلا قصمدقو ريدعو ريس لثم قبس |

 عرضا !ىدصمأو ن ع ىأ اريعملا فخ تلو ل لافت دوةعتنع ىلبو قلخأ أب وئلاوكنأو | |

 ١ .دسسللاق نابت
 اهباطنزاهعاشر ال 0 قاس قصمأو تسيراذا نتج

 نميض هل راق ةرمت سهلا الا« تحيات الس مرتع ليوططلا |

 رغسلاهقصأ كلوق نمر دصملا تدر أن او بهذملا فورعمريغ برعل !مالكىف غقوف هم |

 قاءعسلاو ةدئاز ييلاوةليوطلا لذا نم قوعيحلاو ريغت) هيالدتف رسما كافل
 ءابوسلا قيس انام اهلا تاليانا وتلا دبع و نعأرلا مل

 تاملكلا ءذهىفتاوملاىزأو ماهل ن نمقرحا.عسةاشلا برث ىلعو غلا نم قاعرلا عقلا

 ءالعاا سورع وبأدشنأ و راوسلا حفلا, ذ ملا( قذس ]لد ئاوزأ

 امد نأل طا بأبو لسن « ممععا هفحاضولاقذوساا ىرت
 دشنأو قؤنذم اولها رو رقصلا امه نيسسلا تفب بن دذوسلاواشيأ قذولاو

 د وذلارسكو ئيسلا مضي قناذوسلا كل ذكو « قدزالاق هس

 ا
 ا

 أ
 ا

 لكوزي غمّرك امادسجأ © انا ذوس ملم كو
 || اهرسس قرمسنالام هم قرس 6 ريس ١) برعم 'ىسراق كلذ عسجبو دوقولا "هلم قذسلاو |
 لم ثا1ىقو الامه :رساولاهاعرو |ءيجامهفءارلارسكيةرسسلاو قرمسلا مسالاو كيرلا ا

 ْ ىأ عمسلا قرتساو ق رس كم انا ئرقو ةقرسلا ىلا هم ىأهق رسو رهتافقراسلا قرسأ

 قةشورسلاو هيلارظتما هتلفغلبتها اذاهلارظنلا راس وعلاقدو ايفطتم عسا

 حاعلاد_كأو انتمضيلا ا متأ الاد شعوبأ لاه ريرطا
 ريرااقرسك ابداع ه روصسملاانهل 1نافرقر نم » .رورحلا عم اواتمصسنو ْ

 ايو لمعلا قرب رعاك هويّوعف دس أ رس ةسرافلاءاهاصأو لاق ل اولا |
 درهما رغم نيدياب لاق ناعضوم ناكررسسمو قرسو جاسيدلا نم طظلغلل قرب ساوءايقلل /

 اهتتراف ناكرتدسم نيضاهازانما اه: قرطلا ىضنم ةاسؤألا موه سلا |
 قوف دخلا تاعذا ارملادسخاوقدارببلا تر ةيادفعلا نم مشعج نب ةقارسس ارسوإ|

 يأ ناو يلدا كلام نباو : دود#م كءلعدجلا دارس. * ةيوراغلا نونا نبك : ثرآانباو ورع نباو بعكنبا هيما .قدارتوهنشسركوت تنيخلاو ناقل ا

 نونااوذور_عنباو باسملا || "هليفلالجر تتر ذ ملا نب نامعنلا ]ةقوزيوربأرك ذيرعاشلا لاه قدرم م تنبلاقي
 نب !”ىرهوما لوقو نور امصأ 5 قدرمسم تدب دهن لو ةلارو دص ؛ « هوامساتس نامعتلا لخ دم اوه 1

 عا مو مشع سس ل سس
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 اف منهج نب ةفارسو هلوق

 ة-مامك ةتارسو سوماقاا



 ىو

 ه(قئسا و ٍ 5 ه(نيسلا لمف) 3

 0 سوسو ورام
 ىلءبهذلا عمل هلال قيوازقلا ىف عقب وهو هل دملا لهأ ةغلف قبثزلا قووازلا( فدز )
 ١ مناو قو م سقم لكم لق مث بهذلا قو قيثزلا هنميه ذءفرانلا يف لخ ديم دب د.نلا

 1 طاحأام صيمقلاقيزو هتموقو هننبحاذاناكلاو مالكا تقوزو. يتزامن 2131 صيمدقلاوب زوددوق

 تامنكاو تن زئاذاتغيزتلثمتأر ١1تةدزتو نابي نم سنة نب ماطسب نب قيزو قذعلاب

 بوقعينعزهازوونزتتك اذا حلاق هزو هخعزتتك اىأافوهز مظعلا قفز (( قهز
 ملا نيسل ا باودلا نءقهازلاو

 2 رهز لاه

 مهزلا هازل بهنمونو:ثلااهتم هه اهرباودابوكتم لالا دئاقلا
 ز : زحارلالوقاّمأو 5

 . قهازّْنو#فاعضالو ٠ قئاقحالو با نأبنسل ه قئانأنمرمأدسمو

 ل ءادتبالا ىلع هعقرزنتكم هتعمل لوب ًافكمرعش لاو عوف موه لو ءادفلاّن أف

 ْ | ضفللاب ام هوبأل جربت ر رم لوةتنار زوم الاكس ى#قهاز فاعضالو ديرب ن ًازوهالو

 | فاعضلا ىلع قهازلادر م ّنهْكع ف ءضالو لام هنأ كهاذلا ىنعتانههقهازلا هرمسغلاقو

 سفالا اوزكأو ةبللاو قا [ىفرحل انا ثيدلا فو تجرخ ىأ كوهز هزت هسقن تةهزو
 قودزملاو لماَعاا قد زااحرؤملا لاق ثورفاكمهو مه_سفن أى وهرب ىلابعت لاهو ىطرت ى->

 تقيساذاةبةهاز ىفذاقوهز قهزت "لب ارات ّقهزوسرفلاو وهز فسوب ونأ لاف لودقملا

 لمعت ا ىأن طابلا قءزو قهز عمل او قعاز م مزهملال_>راكلذكو لدتا مامأتمدنقو
 هن“ الم ءانالا تقهز و ه.حاص هقهزأو فد-هلازواج ىأمهسلا و ءزو هللاهقهزأَو

 دسءوبأ لاق عيرس ىرج تاذ ىأ قهازأت اذ سرفو هريس ا ذغم ىأ ات نمانالف تبأ أرو

 اموعز قهرترسك !ادهسفنت تقشر مهضدهد ىو رسكلاب قهر ةئم ىف سدلو فّدصملا ف

 نحارلا لاه ضرالا نم ”نئمطا ا قهزلاو قرنق هز نالفو ثةدز فة هل
 فيينلا لبا ع رعقلاةدمعبلارثملاقوهزلاو « قعزاانىومت َنيَديأَن 7

 للا اشم فد برؤذوأ لاق

 قوهزكلهمناكرأ ىلع » لوثتالضف هلام ثءشأو
 زارا لاه ٠ ءاران لاةءو اهتننع ىلعهدةلأو هتمةةاذا حرسلا ةءادلا تةهزأو

 نلكرفط ىأتءادلا ثنحرتاو ىازا,ثوغلاوبأ هن دشن « (قرزكي .وأ هقدزت نأ فام

 اذا شح ولارج ثانا ىف "ىىمدألا لاه نيعسلا ماللاةداب نب قواه لاو رافتلاوأ برضلا

 كءمضلاةّدِش ةقرهزلا ( .قره ز )قلإمز رج لمق مشل نم اهنونم توتا
 دقوانقباست ىأو دعلا ىف انقدتساو اديس هّمممف هّدقب اس «(نس) 2 نيس اراسنا)

 هيلا سانلا قيساذا مالا اذهىف ةقداس هلل ابو لذ ىا قيتسن اني هذىلاعت هلوقىف لق

 هروغو ريس ن نمهاديق ىزابلااهايسو قابسلالهأ نيب عضو ىذلارطحلا كب رحتلان قيسلاو
: حؤتةموهن لابملا اده ىلع ناك انك رمش زدعأ نريوقوت عرد (ق-)

 

 حتفتو ”مضتاسمئاف وسو حو ٌرذو سو دقو حومس شور داون تءاج فرس أ ةعبرأالا لوالا
 1-1 قلن شل 7 أ نكت راب ن3 لا و جا سو: جيصو يدعوكم نتج وس دب حج« ب سعدي حمم دعم ووو بجو وحس بع جروس مس

 قداشملاو

 ك0

 تاو وه 015

 د جي -هوتع قيودا ابعم معو اج م



 44 ء(تانز# ١ ١ ى(ناتانا» ا
 ٌْ : ةمرلاوذلاه نفسلانمبرضقزوزلاو ع

 دابلاقروز ت.«نروزلا اعد 5 ةرفءاصت لطيعتَر - تاي ٍ

 وأ -هباو ض-الاىزاءلاوهءارغلا لاق هيداصي راط ق ترزراو ةزافملا ةنمفس تمعن أ | :

 نيلودلا نموهو قرزالانب عفان ىلا اوي_بنحج داوملان مفنص ةقرازالاو قيرادزلا |
 قاما مال بااهءاعىمومّنا ثيدحلا فو فوص ةنح هَقأ :امرزلا( قمرز)) ةسفينحأ

 فهل او لاق هن ناري عاجارأدسعوبأ لاق فوص ةدج تعي هع امرز هبلعو هأنا اتوعرف

 © لاجا عاما ل راء  ع ا ىنفلا "”ىءرافوه لاقو ثيدحلاقوهأ ش

 ٍْ وهو قعزوهف قعر قع كلو ةر دضم كد رحاب زءزااو اقعز هب تقءزدقو حاينصلا قعزلا|

 لاق ىعحالا لاه" قعزناو عز ىت- فوهلنا ءةعز أ دقو هطاشن عمع زفيىذلا طبشنلا |

 | قورغموأ ل يقم قوعزمرهم "برا دنأو سايقري_غىل عءقوءلموهف هتقعزأ

 دشنأو قوع نمو هف هةةءز ”ىومالالاقو داؤفلا ”ى ذروعذمىأ |

 اةحالطمازاعأبابل «  اقعا زافشعالواثطبمال « اقئاش كءلعّت أ ىلعت

 قالا ئسأاقوفعزلا ف 0 هلم اذار وع لص ماعطو للا قاعزلاءاملاو |
 ' ”عدهمو دشن

 قئانعلا اهتكت نمتمرطضاو « قئفاعزلا نا حاماذاىنا

 قيقزتو نابوذو با" ذلثمنافزو قاهزريثكسلاو قاهزأ هللا عجسو٠ اعلا قزلا (ققنإلا ْ
 ثويور كصذب كلا قاقزلاو مولا سائلا لسيام فالخ ىلع هسأر لبق نم هنلس داما |
 ءالكلاو قاقزلاو قوسلاو لريسسلاو طارسصلاو قب رطا |نوثنؤيزاخلا لهأ شفخالالاق
 ناروسوراو-لةمةئزالا و ناعزلا عهلباو هلك اذهنو 3 ذي مبةوابو :رمصيلا قوسوعو |

 ناكم 6 ن) لفطلا ص.ةرئ ةقزقزلاو همغب همعطأ ىأ هقزي هخرذرتاطلا قزو ةروحأو |

 قلزلاو هريغاهقاز أو اقان قلزتهل+ر تقلزر دصملصال ا ىفوهو ض>د فأكد رعتلانقاز
 قلزملاو تطقسأ ةقانا|تقازأو « قلزلاءاتابءايقسا_ مناك « ةيؤرلاهدبادلازعاشتأ
 الأ ىأ اًعلْزا دم حل مينبت قاب اوقو ةقال لا كال ذكو مدق هءلع تينت ال ىذلا عض ذوملاةَقا زم

 حاتف مالو تف ,متغي وباسلاه.قاغي ىذا جالزملاف ةغلقالوملاو ءئئابج س رءانماشرأ

 مةازأ كك ذكو هقاح اقل زهقازيمسأر قازو طقسلاقءازلاو قالزالا ةريثك قال نه صرف رفد |

 لزخي ىذلا اودو ميلادي دشني قامزو قلامزو 0 ناز لك اقيلزثه شارو

 زحارلا لاه عمان ألبقأ
 قانمأشا نم 00 « قاتزوقاززيدملان ا :

 قئز .٠) كنرهتفيشة سرافلاب4لاقي سلمأ خولان م برش ديدشتلاو مضلان نيلزلاو|
 رعاشلالاو سرفلا تةنز دقو دلل ىف كنا تحت قائلا ْ

 ثارعوأ قانز ف كسأرب 5 اودع توبي درهظي ناف '

 || ةعكا1ةقاراو . قئزلاىاداهضكر نم عرقموأ « هد زر لوقهنمو قائلا عضوم قثؤلاو |
 لاقو ل يفطل ا نب ماع سوف م ماقوزملاو ةقناىلبحان ا 3 -

 صصص

 9 عا 8



 نءهريخ أ :بسانملا ناك ق يز لوقت

 قيئزبيترتلانوكي و قيعبز
 قرز قاحز قب زوهبز قرب و
 لعناك قاز نعق دئزرخؤي و
 يضعف جا سوماتلا راض
 هلاإب لمقوهتماعةرغصل وق
 ىلا حارو "هل-- سد هلال لبقو
 نيسص- قرب زاولا شف ميدان

 ءاع .وءاقلا ىف فامصوهو
 ميم

 نوكينأ لفح بقت ةوق
 مه ا

 ىأئثلا تم-قنو اوعطق ىأ مهتم

 تيوةثدارأ مهضعب لاهو هتمسق
 هلاه «بلقفرط#كنا نسع امنابرغ

 يصد وأ ارطخ ةدام يف فنسهملا

 فيس لاه قيز لاقمأ
 ١ يا جو 2 #4 تضر اهي ناقل قورة انجح دم

 !هبدفلوي ريوه ”ىنابكلا لاه . ءاململالا ل اةدالو ةو دعوي رلا ىلءبرعشي نأ ئارلاءاملاو
 ا هلثمقيرتو ضرال اقر عماذا قير قي ري بارسلا قاد تولادئءامبدوع ىأاةوبر

 | بواقموهو لخد ىأقيزناو هفنت ديف تيزي رج نبذ (ةن) ( ىازلز بسن )

 | هوقينم مه ءوزمهلادب َر رءدسقو ب رغم ”ىءراف ق,ئزلاو ني ايلا نهد قمزلاو بزنا

 | ( قيعبز )ل ىبتنم لوقت ةماعلاو قبأ نم مهددو لبئضلاو ريثزلاب هةحلفايلارنسكب
 | هيرغص ى أب وثلا تريز 6 رن( «قيعرز قلاش ىذةريغش « لاه ق لفن ئسا ا قمعبزلا

 | هنماسع ةريغصل ناقرب زل عمت فسوي و بأ لاق ”ىرازفلا ر دين ناف رذورمقلا ناكر ناو[ هع
 "ىدعسلا لبن الاه اًيصخ همسان ناكو

 ْ ارفعزملاناهرزلا بسنوعحي ه ةريثك الواد ف وعن ديل

 | بعالم كلام نب ماعلا ةقواسزةدسحا ولا فلاح لاى ريق ةغل لاح لا ش6 ةاحذ )
 ندائناعاهاتاءاغاكسص هه ..ةمالغ ىف اراربشتنأرال ١  ةنمألا

 قءلاحزلا بعلال ةراىده ه٠ ه4تاق ارزش را هّتمع
 ةبور لاق قل-زتدقو ةبرحدلاك ةقلحزلاو : ”ىذلاورع نيرارض عب

 || اقتاسئاهساطسط فتش نم ه امتعص:نعمرتةنتقو ه اهلأتدقةرسثلاتىأرالا

 | الانمضوع ءاهلاو ةبقدانزلا عسملاو بّر_عموهو ةيوذثلا نم قي دنزلا ((قدنز
 | :ًارملاو نعلاقززأ ل جر «(قد 09 ةقدنزلا مسالاو قدنزت دقو قيدانزلاهاصأو ةذوذَحملا

 رعاشلا لاف ر.كتسحلاب هنمع تقرز دقو ةقرزلا م ءالاوقرزلا شب ءامرز

 قرزأ موللا نم ”ىض لك أك « ريعكم نباانلانمع تقرز دقل
 ًااضيأمقرز 1 ارااو قرزلادب دثلا م ةرزلاو اناقيرزا ءذدع تقارزاو اهاكرزا هتمع تقرزاو

 ْ ْ] ةمرلاوذ لاه ءانددلانةيثك ؟ًاشيأ قد لاو اهن :وللاهرز ةذسالا ىعشتو
 ْ رط1نااهك اروأنانرغ نءبو#ا « امدع:لثاسملاقرزلاءنبَرقو

 رهو تالقااذا ىو هدنب<تقرزا ذأ دخو قرذاكأ قري ق قدزير اان

 ”نعارلا لاك قززانءادو
 قنعلا ىف لبحو هللا دكمفكم .٠ قرزنم ىلحرنأ ديز مءزب

 ىفاصلا٠املل لاّميو ءافصاا دي دش ناك اذا قر زل نيب قر زأ لضن تءكسلا نبال اه بلل اىعي

 ىشوهماعنلا اءبماع عض ود رب |سأ ار ىل-_«ن ان نانرانمن اف وارزلاو رع وبأ لاه ف رزأ

 بخ نمناهرزلاناكنافة-ءاعنلا نمد ركملا ىهو ةماقلا قاعتمانهبلع ةضرتعملا ةيشملا

 | ةلدهلا ىهامييلع ةضرتعملاو ناّماعنلا امهف بش نماناكا ذا ىبالاكلا لاهو ناةماعدامهذ

 ميلر



 هاا ءاقنزإء ا .(ءارلالضتإ وا

 | هئاصسلا ت تقلأو ءاصعقل لاقي كميّنأ هطاو ناكمالاب ماه اذا هقاورأ قلأ اولاق ارو ةسع]

 | ىتعالال اوق هنمو قوترم تد» لاي فةسلا نود دعرتس فاورلاو اهابؤواهرطف ىأ اهقاورأا

 أ «تقوزأ قلأوهتلظقاورةءاذا للا !قوراولاهامجرو ه قرت رم ءاسخ ىفمهيدا تلظف 5 ْ

 | مميوهو ناسخ ىأ ةقورراوجو ةقورن الغم ةغلوق هدو ىبعأ ىأ ىةورتئشلا ققادو

 ا |لوق هفنمو لزِو لزال_ةءاضنأقوزو ةصو نح انو ةهرذو راف ةمّقئاز

 | قورلامهدإا نبأ نم قويَغمو أل سقم زحارلا

 د امهسأ ف صيدل لاق 5 لاو ىلغلا املعلااانانثل!لوطت نأ كب رختلانقؤرلاو
 ْ ' ٠ ليالاووهمقورالا ملكت « ضهانانلعتابقو +.

 | ةمطابلااوعماعرو ةاغصملاقووارلاو اَميورئان أ هتقررو فضى افور قوريباريشلقارؤ

 | س هيشغىأ اقهز ةةهريرسكلابهدةهز 6 وهر )إ هيصهؤحنوءامملاةقاراوأ اقوؤار

 ا م هقهربلف ثلا ىلا مدح ىصاذاثيدنح انفو ةلذالورتت مههوجو قهربالو ىلاعت هلوق
 هت هر ئتدح انا نالف دهر ألام وءاناءاشغأ ىأان امغط هقهرأ لاقي و هثمدعسالو هشغيلف

 ظ هناك ةهرأال ىقهرتال لان هانا هفاكىأ ارم .عدةعرأ ديزوأ لاق هلت نخل قلن أ

 ْ «ىذولا لاه .هقاذلرشءأ الن رتسعتالك أ

 ْ انش انورذم لا ماسح + بتمهص هةحرأ نالولو
 ظ رعاشلا لاق لتقبل لردأ ىذلا قهرملاو |أ]

 أ هاشغت ثوملا ىاوحو نءدسدمل » هتادصًأباعاتما لاس قف ىمو

 ظ تيمكلالاقو |||
 ندا شب تتنك رق ْ قدهرملا فاشملاوزو 2125 »ه مهتاسنأ فو مكفكأ ىدات قهرملا فاش اوزواملا َهَمُد دنا نوو لم 2

1 

 ع

 تقوونديئءاه نا ًتالسصلا نهرو مالتالا براق اذاقها موه مالغا!قهارو
 هوو ريتا ب رش نم مراعمللن اسمع ىأ قهر سف لجر لابق» ”ىمعدالا لاق ىرخالا || مهم ها رّرعلو مهفكأ ا

 رج نب الاه ١

 لذمالو هنف قهرال سانل اى« هتنحدت عدلا ردزالابكوكلاك ' ٍ

 قى اًمهر مهودازذىلاعتءلوةىفةدبعو ؟لاهوانلظ ىأاقهرالو انضم ف ا الفىل اعنالوقو َ

 اعروهذخ أ امبرف هنمتوندىدىأ امهر هتةهر ىتحان الذ تملط لانو انايغطواهفسأأ]

 نو هولنلا بنفي ناكاذا ىدتزم ل جرو دنأو فزأوان دى أن الف صون قهرو هذخأنلا]]

 لجراضي أل اقيو رشي نيؤتو مهتت أ قه :رثذأ سما ىلع لصملسو هيلع هللا ىلص هنأث يدا |
 الجر حدمريهز لاق ناف.ضلا هي لزني و سانلاهاشغي ناك ا ذا قده |

 رد_ةلانعلمريسغ ءاو"اللا فدم< ناريسنلا' قدمو ا

 اه زاك ادالسبلا عالتريخ *« اكنوقهرملا لاجرلاربخ , .ةم ةدره نبا لاق أ

 0 امقاهرو ةثامقاهرموقلا لاق: ديزوأ لاق أ
 ةقرلاو باضرلا قيزلا ( قي د نارفعزلان اقم رلاو تكسو دلانباهنعءاكجتئامأ]]

 ةذسعوألاق أيش مطامل ىأ ىسفت قدر ىلعة دنت أم ةلوقو قانر أ ىلع عمجو هنمصخأ ||

 وجيت تجلت عمد يخت عدول ٠ ن1 7 نص هحعتسم هارت تحصد رص ستموت بما ويس سم جسد ودعوج حسم هممعسسس ودم جب.
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 تلقن اف ق.قرلاو ظماغلازيخي مالغى دنع لا ة باعت لاه .ةرلاريملا عضاان قاهرلاو ةهقاعأ
 ْ ةقردقريةئنلا قر دقو نيفلاو طملغلا ضع: ل قيقرلاو اعنا امرمالقاهرلاو تلقةق در ازبذي

 ا كبلقهلقراذا4 تققرتو قئرتحوبص نعأ لثلا يفو هنيد مالكل ا قدقرتو هققرو هقرأوا

 دج اول وايملا قمقرلاو هقنعأ ض.ةاو»و هقرأو هكوا# قزتساو طاغتسا ضاعن ئذلاف رتساوأ

 | قارقدو عيلم ال الت ئنلا قرقرتو هلد_اوالو نالوهنم قرام نطبلا قامو . حجب
 أ خا هرو قارقروهذو) دلما د وابهذو ءاح آلم" ال ”الئام بارمن

 5 ىئعالا لاق ووجب اج ديس

 "ايسلا منت ةرغرمطسل ا فنزب * ىرسعلاءادردزبدرعشتو

 | ةبقب قمرلاو قارتيرطتلام دال قصو شم هيلا ترطناقمر هةمرأ هتقفر قمر ١)

 نم هبلقيف قير ىذلاقمارملاو . توالو ايحنال قرع مارتلعلاءذسجلاقيو" حوا
 1 زجارلا لاه. ليلقالا دوم

 ١ ويضل االع 5 هوَ مداابهتنهد 5 ,هتيجاد ىمارص بحاصو:

 |لدللا"قامرادقو فبعض يأ قامرأ ل بحو ةغلبىأقامرو ةبقمرالا نالف شيع ىامد

 د ا .نودىأ قم م دعو فعض ىأان امرا مالا "قمراو اهاةيمرا

 لزجأ«بعلا لحالك راحل « , انناق نسيعلا ع نءاقد م لباعت

 اذاءاملا لجرلا قترتو برعم" ىمراخ غلا ن م عبطقلا قمرلاو قمرلا كسع ىأ قمر ٌسدعو

 جالا لاف همرت ملا داى مالا تقمارو هاسد

 اههضنم هزم نت لام كيوضد « احوهامهدقمارامممالاو

 | هتتنرأو رسكلا,ءاملا قثر كلوقر دص ء كيرلا قزرلاو ردكى أ نيكستلابقزرءام( نر

 راهنالا ىف ىذا! نيطلا قونرتلا ديعوبأ لاق ردكى أ قذر سدءو هتر دك ىأ اًعينرت هدقن روأنأ
 | زحارلا لاه رووا يملا حان فخ ة!راجإل قادم ليسملاو

 قدسشعى دلك ئط ىيدنمر»ع قنص ىواحلك تدتو

 يئنر لاقي مالا فو ندبلا فدرصبلا فنوكي بعض وينرتلاو هينيعطلاخ ىأمونلا و درو
 ا

 | عوج نم فراداارسكتس أ أءانيعةقنسمانالف تيقلو ىأرلا اوطلخ ىأ اذكر مأ ىف موقاا

 امتنا ىأ قذر قذ ذر ىزعملا ت دّةرلاةي قرن دتلاو قصرتلا ىف ةغارظنلا ةمادا قن قيرتلاو هريغوأ

 أ ناكللابعوقلانذرو اضيأادلابو ييلابدولافامجرو تمد بالا عضتالو نرتاسمنالةدالولا
 |( قور الا هريغو ىعضلا قذور هنموهن سو هام ف سلا قذورواوسّدحاو هباوماقأ اذا

 سوماقلا ىف لا لث لا فو هلوق
 (/موةبغو هوف اضأف موب ناداج لزن
 فيكى ومتصضا ذا لاه غرفالق
 نءأهل ضن قيرطف ذآ
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 | هيامشقيروهءا.سشقيروهلوق
 ةياثلاو نوكسف خف: ىلوالا

 ىفاكقويردلصأو سكصك

 ءا.ءااوواولا تعّتجا سوماقلا

 نوكلانا.هادح ات ق.سو
 ءايلا ىف تمغدأ وءابواولا تملق

 دل ءا دسك

 دا ندرس دو لا مغد اقل غتضو»و ةلضف نش لك قيزو ةلزنأ آىفىأ

 ْ ترو هب لاذ اذكعسظوهةقوو نالذ برضلاسةيطرط اننغل قاؤر“ الاو هناتسأ تانحتت

 | هقاورأ كءلعنالذقلأ لاسةو هنانط أد مو هقور ناطمسملا برمض نيس ثي دما ىفو هتيخ
 وبأهاكس مودع ةشاوادعاذا هقاورأ قا اضدأ لابو !ديدشامس هيت نأوهو هرشارشو



 010 ه(ققرال# «(ارالض» ش

 ظ د4 نعي بنل ارعق ف رعق قرا لافي كة ةغالا ف عاننإ اوهو مكقزر ءاههسلا فو لنرزعلاكا
 مي رطف صيدا لاق ضناكب است ةيقزا رلاو دودجم ىأ قوز م لرو لضفاا |

 الو اقملا نوةصني مع نامعأب ه: فيركو قزاز نمللغاهلا 1

 00 ماكمملا 4 (قدزر) لايقالانوءدخي أ

 0 0 (1) ةيؤرلاف هتسرةسرافلابءلصأو بزعموهو سانلا نمفصلاو لفلان ٠ ظ ْ
 سب اما 0 0200 ( قس ) .٠ دززلاَنهبكرئاعباوضأ
 ْ ةدايمنيا لاق .داوسلا ىفو قرئاس رلا عهلباو قادسرو قادزد |
 ىئارذع نبا سردامءارعم 0 قائسرلا ةطنح تيرتشااله |

 هحولاوهو مسالارتس كلاي قشزلاو اقره شر يثلاب هتفشردفو ىزلا قشزلا (قثر 0(

 دسزإ زونأ لاقت قران هراولاو ةدحاو ةمجاف مهعججابموقلاىراذافىرلانمأ ٠
 ديعيراغ فاصوأ بيس « قربا هنمهيمرتمول ون لك

 « قشر ا راردقلا لقمان رتو ف رعاشلالوقدندو زظنلتد دح ا اذا تقم تع زةلاقي وأ :

 ةقاشر مضلا بدر دقو هفضادقا م ماوس ا

 ديزولأ حو قفرب ه. قفر دقو فعلا ضقفرلا نادوسا نم ناب قيئاشرلاو | ظ
 ةعاملبا :ةقرلاو هتعفن ىأ هتقفرأ شب ؟لاقيو 0 ىدعم_ةةفرأوهبتقفد |

 رفلاىفانةفارتو ه:ةفارهدنمل اوةتقافرعجلاو هلة ءرمدك.]ايةةفرلاو'لرفس ىف مهقفارث ظ
 اًضيأوهو قرفرلا مسا بهذيالو ةقفرلا مسا بهذ حقَرتاذاف ءافرلا عجللاو قفارملا ق.فرلاو
 ْق ةرخالا ةضاشبأ قف ذرلاو ام فرد 2اس لاعتقال قيدصلا لدم عجبو داو

 نآف.خاذاكلذو ع رستتأ نءلخلانهدنءةدننأ اوهواتذ راهةفرأ ةقاثلا تةفرَو

 رعشبلوقهنمو قافزاوه لبلاك عؤتتا
 مال الذض-»ىفم'ال لاوةرق فافرلاف ىثةنءذلاتاذك ٠ م'”اللاوناكتلاو اف |
 0 «ا ||| تةذترااموهو مالا نم قفرملاو قفرملاكذكو دضعلا ف عارذل!لضوقفرح او قذرملاو ظ
 هلعح اقف ضأرق رةنمو عطقم لدم هلعح اَمذرم كسعأ نم ”مكلئع وأرق نمو هب تعفو ةب |

 ”تاضمراذلاّ ذاسغو هيأرةي لو علطمو علطم لئماسةفر ىأ ا ةف ضز زو و دصسم لكماغسا |

 ئأاقنت سمه نالذتابو ةقفمعذخأ اذ فرق دقو :دغارسكتصلا,ةةفرل ا واهو ثوءاملا

 ءامو بذخلا نعقفرملا لافت اوهو قفرلانعب قرأ لعتوءاقذر ةقانو هذي قف م ىلءاثكشم

 كلما نسر كلا قرلا (نند) دلب مساةةفارلاو باشا ليسا يال
 متفلاورلاو ”ىهعدالا نع فر ةنمالا ضرالا لاقي و قمقرلائ ثلا اضيق رلاو ةيدو.ءلاوهو |

 تففحالسلا نم يظعلا اضيأ قرلاو روثنم قرى ىاعتةلوقهنمو قيقر دلجو هو هنف تتكيأم ش

 هر ءاممللا ملعط سم داو بن ىلا ضرأ لك ة قرلاو قوقرهعجو دسعوبأ لاق
 ْ ٍبارتلاةنيلذيوتسم ضرأ فلاب قامرناو دلب مسا ةقرلاو تابنلل ةمركمنوكشن بضع ا

 اًضيأ نةرلاو ه ققرلا ىواعمت ىفواهناك ه هلوقىف جامعلا نيديو هيورو هرصصق آو ةيالص هت |

 ّْ ققرهلامىف لاق اًرهلا لاه «اققرالو انهو اهمظعىف قاتل « رعاشلالوقهفمو فعضلا |

 وح مح تحج وسم نع يم ا حل حا
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 (قفر) (فاقلاباب را

 ١ ويكم لبق و نسر هه تارا رعشل اّنافرعاشلا بس ا:لاو ! قومغموألمق» © قوعنعرههتران قورةذامؤلاف كد كو ظ 0” ل 1 0 رلالاهت || حلا عم ىفاذك جازلا هلوق

 , قولعذااكاشىتح « قورامهدلانيلنم ْ 5 :
 ًااذايشلا تفلذآ ل اقيانأ هتقاذ اورمسكسل ,قلذد_تو قلقلا كب ءرصتايقلذلا (ناذ) نموهاماد زجر سداروك دملا

 لكؤل ذوةركسصبلاىفرومملاىرجتنيكسلاقلذلاءارفلا لاف جرظيلاملا هرحجوف تيبص || ةذا مق لاق ةلوبنلا حرسنللا
 ناسالاقلذوناذ-لا قاوذكلذكو هفرطناسللاقاوّدو هقاوذ كلاذكو هدحاضد أى مسعم ها دشنأو نو

 مضاانن اللا قاذانضيأ ل اقيوقلذاو قاذوهف ناسا كلذكو بر ذىأ اا ذ قاذيرمسكلاب

 عبر أ قلطق اذو قيلط قءاذو قلط لذ ناسا ىلارعالا نبا كو ةقالذلا نيب قملذو وفاتلذ
 اهنم ةثالث ةّسْنهدو قلذأد حاولا ةغشلاو ناسللا فرط ف ورح قاذلا فورحلاو اهيف ثاغا

 هذهتدعاماو ىملاوءابلاوءاسفلا ىهودب وش ةث الو نوذلاو ماللاوءارلا ىهو قلو ذ
 اًتِجردم امهر نيتفشا از ناسللا دل سأ ف رطد ىهامن !قطن | ىفةقالذااَنالاَءلَذ فورحلا

 |قاذمفرطلاد دم لكو . ةق.لذو ةقاذىنالاو قءاذوقلذبطخو ةمسسلا فورحلا هذه
 تقذوأش ىأاهاوذت ةذامو ةقاذمو اه اذمواهتاوذوافو د هقوذ "ثلا تقذ ( قدذإ
 لايوهقتاهقاذأواهت3.امراظنتلاهرثو تيذج اذا سوّلا تقذو ريش ىأن الف دنعأم

 بؤضتااو انداك ؟ىف اظمغاا نم. ه رجم ةادغاتقذاك اوقوذف
 رعاشلا لاف مولعم ب ّرريىأقاذتسم أو ءىثدهب أش هتقذ ىأ هنقؤ نو

 قاذتسملداعملاهنعتنو ه نيقدهعكت ان اغلادهعو

 1 لولملاقاوذلاو

 ةدحاولامهلا ه3 ثنىرعةدعهسفليحرسكلا,قبا 4( قبد) (”لرسفا)

 ىو قادرو قايزأو قير مهباو هةنعنم مالسالاةقيرعل>ثيدحلافو ةقبرةورسعلانمأ| : 00000 0
 ا دوال تحرش اوقرد هم لأ 8 ب انام دهعلا مكث يدحلا 3 درا يعتج 6

 ةسمهلا ةبقرلاو ناعىأ ىتلامس ىف ىبثلا نتا لامقو قيتراف ةقيرلا ف هسأر تاعجج اذا || قمت ةدربع لكس وءاقلا ةرادع
 نعءدلنا مناف قابرالا ئه ىأ نب ر قورة نأضلا تدر مهاوقو بوقءبنع قررا ىف ةقوررملا هل

 ّمآو نونلاءوئرقئر اهيفاولاه كلذلف ىزعا !كلذكس دلو داول!سأر ىلع عرضت اهمال برق

 هسنمو مأتلا ىأ ق:تراف هقترأقدفلا تقئر دقو قتفلا ةضقنرلا (( قتر إل ةهادلا قيل
 قئرلاةشب ءاقترةأىهاكلوق رد_همكيرصلابوئراو. امهانقتفذ اقتراتاكىلاعت ةلوقأ

 لوقه:ءوامب.ئاودعناقتربنان وثق انرناو اهتمعضوملا كلذ فاتترالاهءام عاطت بال

 || قذرلا( قزر) رهتاةوفصقيحرلا (قخرتإ» « قاترفءاشمةيداج « نجار
 ةرملا عقلا ةقز راو هللاهقزركلوقردصموهؤءاطعلاقزرلاو قاز رالا هاو هب عفتتإم

 ىلاعن هوقو مهةازرأ اوذخأ ىأ دن افزئرا او دنملا عامطأ ىهو تاهزرلا عالباو ةدحاولا

 دقو. اولهأ ىئهدةيرقلالثساو هلوقكاذهو مكقزرركش ىأ نوب ذكت مكنأ مكقزر نولعحتو
 ضزالا هبام> اف قزر نمءاسعسل ا نم هنا لزنأ امو "لوز ءهوتكلذوأالزر رطملا ون |

 20 اا ا امم والوجع" تب 7 حج“ حج “© ت7” 00505040404005
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 لا (قلفن)_( مانا
 را لافقالاقمديو 0 ”ةتوسطاو ةمللا لك بو

 انوتاملاو طوقاملاجرخت رأي «. وقد ًازومهلقنكو أ
 ادام د رمماكأ قييم دقن (قشمد) 75 برعم ى عراف حب رو حلك رهتلابقمدلاوأ

 ننردملا و ىدسوأ رش م نلغلا هع ماظل متمو *تايفزلا لاق .

 6 قشمدبابهتاذىءاصو « قليأحادليلاو«در» 2 ٠
 ا مقروز لالكلاد عيا 1ك |

 نمولمذللا :(قلمدا)..مأذلاةبسقاني شم دو ريض لائم وس ثمدةقانكلدكوأ
 ١ هيور لاق ميدملاو كلمدملا لئمرودملا سلم الار فانملا نمور

 طتلمدللا ارغا قديم ال « اًتلخأروسنلاعوةوم لك
 ١ لاهو رفاطا كلذكو 28
 ف رمماهشتأ قيهقاسسو # قامدم ىلا لص رفاحو ا

 ل «(قند)

 ورعوأ دشنأو طقاسلا لوروملااضيأقئا ذلاوإ |
 قئادلا ميا بلاكء ارت قدح قئاعو قماو لك نلتق ه قئاضلاو”لالاساوذَتا بتر
 0 مكياعؤن ديماوةئدئال ن ىلا لاق يهةّمسملا قأ مدملاو |

1 

 [| بورغا سمها قشدتو توعد يقمب 55 انلاهيلاقثدل[ةبئثاالار امذاا|
 قاموس أ لاق قهغاوزق ملا مضا اي قو دلا ادُروُوَْعغْنيسعلا نيدو اهؤند
 سار امم اا كلا تفهدأ ( نهد ) ةارسلانومباو دوا قئاد
 ريهز نب شاد لاق همام ىآ قاصد

 اياهداسأك هلانعرتأت « انا زقوجر ص اعانانثأ م. ف

 انساب رنطكي مهلا ودهددلاورعونأ لاق ادي دشامعا ارماهتعرق أى أءاملا تقهداوأ !
 هنق دهد كلزلكو هتعطتو هنريسك ئ لا تةهد ”ىلارعالا نيالا كش ةسراتلا لعبا

 دان نيرطدشنأو أ

 ملا ره لا ودتمو # ىدنلاو عابلل علل ع طب قده دن

 كدوعصو هترو هييطو ماهطلا نبا ةمهدلا "ىبمدالا لاهو رملة ةقحنوأ

 « .نماهد هيييارز نرد .« ضر تء«:يفرحالا فا> دست أواه نبائث
 || مجدل لاا .وق باع هللا َنكاو تلعفل ىلق مهدد نأ تئشول هنعدقلا ىطررع تي دع هئسوأ
 اهي ععتقساوا الا مكتايسرفف مكابي |

 هيورلاك قوكدنلا قرذلا (فرذ) (نرلوسملا
 قرد رذدقو ءورحرت اطل !قرذو هنا ضرالا,تقرذأو « قرذلانا رح حاهاماذ اى قع

 نقرب |ةسم امرا ءاوبش نع نعلن ىذررع هلأسام تيان' نتا لاهو قرزاكأ قريد | ا
 .- ىناكللا معاطلاتنأ كئاف دعفاو «. طنا لرئال مزاكملا عد . هوي
 تن قولعدلا (قلعذ) قيذنمىأ قرا "ذم ةيزوأى و هياعقرذ لب هاويعام |
 دا

 هش باد علا ع انمي رض روق

 نانبتش ناتو ناقلا يح اع |
 عي" حا قاسااطمزز رمغ ا

 هعقام طم ىف لدا ع هلوق

 عدو ةّدام ف فيما اءاورو

 لجار ماو عقاستملاو هسهل اسم

 د ما رودةلا

 0س يس سس



 حدلا ضعيف ةقوعدلا لوق
 .سومأةأ افو نيالا 3 امها

 ىفء؟مامعالاو لا.هالازاوج
 متت“ ها

 ا !نوبزيفمهلب انوزفت 70 دع هيعمل

 9 كما لل و ع و

 قفد لهعد ل مب ع ىأ (قةغدماعىبارعالا نبالاو غساو ىأَق معد شع ىعمضالا

 ْ ةنال وكم كأم - رساولاه اك قوذ دم ىأق فادءاموهذ هتسص ىأ |اةفذ هقفدأءاملاتّقفد

 [|| هيلع ىعداذامحور هللاقف دلاةيوءاملا قد لاقرالو لعاق سس لام ىلءءاملا قذدكلوق نم
 ش بيتل ققدتلاو بابسنالا ىاقدنالاو 0 انك تةفدو ت توات

 (لاثم نقدلاو ريسلا ىف ةقذ دم ىأرمسكلاب قاف دّةقا ىداولا" العمضلاب قافد لمسو

 | لاق عيرشكأقفداربسو عرسأ اذا د5 رشاط لاقرب“ عي رتسأ "تسلا
 0 يندر مي للعلا نسقاومةذدبشوب/لاقو هند 0 00

 0 قالا حمثمو كثيرا يقالاو مشب تالا كاذكرانلغلا فالشي قالا 0 (
 اراض ىأةقدق طظئدا اق ددقو ردك هليلق تنخ أ لامن اكهقد و هز> تذل. .+أمهل اوقو

 الل الواقتقدفاطعأ امى ىنلجأالو ققدأاف هنت آلاَشيو ه5 ةقدوهريغمق دوا ةمقد

 0 قيقدتلاو قنا يذلا ثةقدواقيكدراص ىأئثلا قدتساو قاذتلا مالا ىف ةقادلاو

 ص الا 52 الا تضل ىذا زب بارا مضلانةدلاو نيسطلا ندقدلاو قدلامانعتا
 د ةيورلوق ]وق ه:مو ىقد عجلاو

 ْ .قكدلاَت ار الا عطف * .قرغلا عد همالغأ كود

 ا ا "الا نم:اجامادخ رهو ملا ق دملا ل ذكو هيا ديامةقدملاو قدملاو

 | لودأم ىنعي هريطمملا قدك ان اح نعش 3 »2س : الاوراماف ضي حاملا لاق مضلان لعمم :

 أ رفاوح تاوصأ باك قدقدلاو قادم عمباو قيد هريغسصتو هب قدي هنأ ب سحر اطملا
 قدا قانا دارا ئام كس دقت الدال.( اد فشلا لثمباودللا
 نم همم أ اذا ةادانأ هم هّتشادو هلشمحرخو ةندح قشئااذاكلذكو ”لسربغ نمجرخ فلا
 الاوز ةزاممل لاقي ناك مدمن نمو رذثا سل ناكاذ ا قؤلدو قااد فاسو هدمت
 أ زاعمأ ت حرت ىأ هنلطب اتق تقتادناف هنعط لاقي و هي ازاغةرثكلقلا ددايز نب عسرلا أ

 : ذي كفقل دمى قاد لوشو فولدر ل للا تادناو ميج ىأ ولا ىل لسلا قاداو |[
 8 ”ةفرط لاه ةعقدلا

 ١ هيك قاب ارست رطل لاعرك ع ةحوفسمةرايىفقأد

 اشي مقاذلا وءاقلدلا ىهوءانملا رقريكلا ن مان انسأ ثريكسخ#ىتلاةقاإلا قولدلاو أإ|
 لوئربلا دعي ةقاشلل لاهي دير وأ لاه مذردءادردالو لق هءاهقدللا ولاه كة دئاز ميلا ررسكلاب
 قادلاو اييحاهرش | ناقماذا مقلد ءافعس مث شرهم طلطأ مث مدوعمم فراش

 ناريغي ل_تداذاة شغب مهيلع ى هدنا استي 4 7 د بّرعم ”ىسراف ةبسيود كير مهلا

 هافتفمدوابف قمدئاوهترتق ىف اصلا ؟قايح لافي | هتقمدأو اهومد قمدكزكحرو
 ١ : «ىممالا د شنأو اهنانبأ ترسكى أ



 ىكا__(ند) ل لادا
 ا حولا عينه ابدا اولا ملكه يف ةةوللا تناك اذا قالخ أب وثو اشلخاوث |

 نمءاقماخلاو هي قلضتف قولملاب هذماط ىأ هةقلخ دقو بمطلا نمب رض قول اناو تيايسأ

 رطل لخراصلا ةبوى مسا ى أ باصسلا ناولشاو ناسنالا نمنيزرعلاكس رفلا
 هع اوقر دهمنولارمسكت قلنا( قنخ ا)ض رالاءىوتساىأ مسرلا قلواخاو

 نءهعضومو مدعم ىهفاهسفشةاشلات نة اووه قذمْساَو قانفتاهنمو هق:شكلذكو أ
 خلا + مضل ان قاشملا كلذكو هقلبع ثدَحو قنا ةئم خاب لات. ديدشتلاب نم ققلا

 لهأو ويض بعش قئاذناو ةدالقلارمسكللابةقنخلاو هنن ليج سادكلاب قانملاو هقانذع

 نحارلا لاه ةقاذا قوما (( قوخ ])قيضملا قدنخلاو اقناخ قالا نومس نيل

 بوسعي ىلعو أ ةاند ىلع 5 بوقءملاا-هطرققوخّنأ

 نءبرهاقوللاو ةعساو ىأءانوترتب وءاهوخةزاغم كل اوقرد_همكيرمتلابقوللاو

 كاايلران رمان !قانقاهلاو ءابربىأءاهوخ ةقانو قوخأريهب لاقي ”ىومالا
 زابزاهتا لثمرسكلا لع" ىبموهوأاجءس

 ةرذ_لاءاهوودلاو ريطلاهيداصتءارغلاكق زتلب وذ قددللا (ةد) (لالرسنإ

 فرصلاو ريك ذّئلا هماع باغالاو دلب مسا قيادوه غلع ل هتساءاهوب دالول « ةيورلوقهنمو |

 فرصدالو ثنوي دقو « قب اد ىئمنيأو قدادب + )0( زجارلا لاه رن ما لصالا ىف هنال

 هقحدأاضيألاقيو هب ىلا ال ىأسانلا هق-ددقو ىهقااديعيلا قمددلا تع

 هنداوىأ هبتقحداّمأ ها مق لابو هل .ةنلفءامااتمر ىأم -راتةحدوه-ةدسأو هفا

 تةلدناىأةقانلا م-ر تقحدنالاةيةدالولا دعب اهجرحرخت ىتااقوثلا نمقوحدلاو

 (ع) ةغللا ذه ىلع دشني واب رتلا ف ةغل قاب ردلاو قرد عهماو ةفل ا ةقردلا «(قمد)

 ىعالا لاه قداردو قدر دناداو لا-ةءلاسفطالا قدردإاو « مسلاءاف2قاردو قدر

 لا. فامأق درداو:ت نادك بلاك جار 1 "يللا بهي

 لاه ئىث - نمراغصلا قدردلا قرفل باك ىف < يمدالا لاقو قدره الار

 عرسملاقفنر دما( قف رد )ا ٌرعم امسرافءارأو بارشلل لاكمقروالاو قدا اردلاعمملاو

 بارمسلا ضان ,قسيدلا( قسد ) ادار ضما ىأال_«ءيم ىنةنردا لا-ةيريسسلايف

 دقو كلدين ١ الملا ضو ااوعسامعرو هامة بدلا بارمسلا ناسع رطعن « لافو هقرقرتو

 ة.سرافلاب انوهو ب رّرعم قسي ذأ _هنع وبأ لاق و هؤامحاسىأ قسد ىتدض ولات الم

 ئدعالا لاه ناوضدط

 قسد .دو عاصو خاب طوردقو ل نفذ ع فا فال و-و

 لاشي هيف ترث باودلا هع دو ءطولا هءلعرثكى أ ق وع دموهف قب رطلا قعد 4 3

 لدالا نم ة-ءاج ةقعدلاو هيلا اوح نم هنل' ىت- ه-ةطمخ اذا اًةعد ضورلا لبالا تقع

 (ا.ةءددمع دِدقو ريفنتلاو جهلا اشي أقعدلاو تارانتلاف وتلا نات ز مال

 دسللرقاّمأو هنقءدأ لاقبالو

 لاشلا فاعدأب نومهيال ٠9 مهاروع ىلظفا غسجب ف

 ١  5حام 3

 4 ثدي اذكاتعس ىأاهقومنهل وق
 جررفلا ىلاءجارلاريمغلا

 امدأب ىتلا حسنا عسجف

 مّدهسىأس وماةلاةرابعو

 ميهعم ها ريك ذنلا

 نب نالي ..عودأب ز ةخسىفف(2)

 ها برح

 لوأوتدب ٌوراةدايز ةطسش ف (0)
 ثدبا ١

 ١ مذلطلاربكلا لبق تنكدق

 اذك حلا لاكمقرودلاو هلوق

 ةطن ىو مددلا بلا ىف

 ةرابعاهقفاوبو لاكمقدردلاو
 نافطالاة در لاوس وماثلا
 لاكمو اهريغو لب الاراغ-صو
 تاذةّرمللا قرودلاو بارشلل
 ميصتملا هينك ها ةورعلا



 ء(نلخ)ت *«(فاقلا بانإ و ع

 دباوهو ق.ةف:>ةهادلاقيةهادااى وشفنا يفي علاجا دكر ا دهبي

 ' 5 1 2 راق فخ نماهلعج ةدئانن وذااوهيوسسلاف ةئي رطاءاسنلا نم
 ظ اق.ةفنخاندوم ه.تءافس * اهلك هما تةلط د- و

 | قش دقولازهلادنءكلذو اهوامح تّوصيىتلا نانالا وللا (قةخ 0 ”وءاكوربو
 أاذاحيرفلاو بنتلات اودع ةفدظلاو تّوصاذا سرفلا بنق كانك اققخ قد حرفلا

 |ثيدهافوقوقغلاا فةغاقوةخالا لاةيواهق رخعشا اذا ركملا تقش أ لاّقيو تعوض

 | ماللانالا ”ىيعحالا هفر_عبالو ضرالا ىف قوة ىهو نا ذرب ق.ةاحأ ىف هستقان هب تصقوف
 (8*خ) 5 سب قد ف نيشعا.: ا كح هزجارا لاق قخ غانو فج اذاريدغلل لاشيو

 ريهز لوق هنو عطقلا ل ةدارتلادا م دالاتةلخ لاقي ريدقبلا قلثلا

 ىرذيالم اخي موقلا ض عبو تقاخام ىرغت تنأالو
 ||| قثاللنا عبجللاو ةعسطلا ةةءللناو تيفوالا تدعوالو تد رفالا تهل ام جانحلا لامو

 دس لاق
 اهءالعاننس قئاللنا مق « انغافكململا سسقا.ع عنقاف

 ةاذئاو ردصملصالا فوهواضيأ هاى واخ مهو هن اةقيلخ مهلابقي قئالللا ةقملللاو

 ٌمَمرلا ىدلوقامأو لد_ةءمنلالا حان ىأ قامو داش لوو امقلارسسكلاب

 | ردبلا رهّملاك نيعلا ع أمشأ 03 مغدف ضر كلمالقاتخو

 ا 00 ا زاخ هنأ هب ىعامناف

 كذا ةقلخم اذهو هللاذخ همن ىرتو كل ذ همفر دي ن هع

 رعاشلال اه رطملار :ااهيفىأةةملشو
 ا « . بقربالو ةدعر تدعرال

 هقسيلافو نيلاذاحدقلا قالو قلها ةمانىأ ةقاخمةغضمو
 مامن هكحصوأ قاسةك « يوةءاو”متاذا د هتتاكن

 مامدي ترصد د دصقلان 2 غزيل هان الدهب وح تارق

 ةديسقءذه لاقيواكنفانوةلكو ىلاعت هلوقهنمو هارتفاىأ هلو هقاتش او كفالا راحو

 رعابفاا قااخو نموا صلاخ لاسقي ةرصسلا قللناو قلملاو اهلن اهرب ىلا ةلودخم ىأ ةقولذت

 قالملاو «قلملاهنودؤاب قلذكلاّت ا« رعاشلا لاق هفاكبتي ىأ هقاشريغب قات نالفو

 ىأ قالا ةئدءاقلخ ةرذطصو تمصملا سل ءالا قلتالاو ةرخ "الاف الخال لاقي بصتلا
 ىددعالا لاق 1 ابا

 اعدصلا مصعالااهنملزنيو اهو *» ةيسارءاةلش ىفرهدلا كري دق

 | ثنؤملاوركذملاهمض ىوتس لان ىأق اخ بوثو قات ةفلمو ءاشاخ ءاسقترلاةأر ملل لمق هنمو
 هنالءاهالب هورغص لش ةفطمو ناقلش عمجباو سل ءالاوهو قاشالاردصم لما ىف هنال
 مضلاءبوثلا قلخ دقو فهنةأر ماريغصت ىف فيصن اولا (متاذِضا اريغصت قيلت الءاهلاوةفص

 هتوسك اذااد ون هتقاشأو ىدعَمالو ىدعتانأ هتقلخاو هلثم بوثلا اأو ىليىأ ةقوا>

2 . 



 3 ه/قفشإ) ٠ (ءالئالسف)

 دوسيوأةدايسلا ىلع زيعي ٠ برس قارذشاشئانرثك أو 0
 نيهدلا كيرلا, قرهللاو ةداوم ةماكف ةقرلاامأو مهتم برح ناتفرثك أ ارمثعءرأ لوشن

 اشي ؤردلاو هت ثهدأ ىأانأ هتقرخأو قرخوهنرمدكلا,قرخذقو ءاماداوأ فوذلا نم
 مضلان قريللا سمالاواهرخ قرع رسب حسان قرخد قو ىفرلاةطضو»وق رخال رددصم |

 فواكه دوجومةريثك ل اعلاَن أ هاسنعمو هلع“ اهريتامدل ءن ال لثملا ىفو

 ةّمرلاىدةيحاص ءافرخو ريد م بةثوعو قرخاهنذ أىف ىلا منغلا نم 'امردناو يكفل

 قب ( قيرخ )رةديدشكأ» اهرخ ب رو ةهصعص نب صاع نب ةعم ر نب نهاع جب نم ىه ْ

 ىئأهقا رخقنالفد-لاقي د ديو بذح ل: ءودو تق رش اولا مرو همَعَعْش ىأب ودلا

 هتلدرج ىلئمائثااتقب رخو نيددلاو ذ فلاقب ةباصعلا نملئبر مءااضدأ ان رخلاو هطرض

 قو تكالااقرطملا قدرماو ةيؤدالا نمقدرهلاو هدسفأ ىأ هل عقنزتو هعطق ىأ

 ((قأ رس للاغذير .رب ةمهادإ تكس هنأ ءانعمو ةص ردنا سا نيالا نيرا
 ونأ لاه ة ةرعاشلأ سما مس اضيق رخو قنارخ تاذّ:_ةنرذكضرأو تارالادإو قثرفلا

 قا رغاررسق ساروا ىثعالا طهر ةعيبضنب دعس نم ناف» تأبى ثرخ ىهة ددسع

 حاسو حولا سنا ىدااودوروعالا هل لاذ, ىذلاريك "الا نامسهالا ها برعم ىسراف

 هركذيديز ب ”ىدع لاه لضرالا ف ْ
 ريكشت ىدولالو اموب فرع. أذا قنرويللا برنيدتو

 ردسلاواضرعمر لاو كل * ءامةرثةححو هموم

 ريصمب تاما ىلا "ىح ةطق_.ءامولاقف هماق ىوءراف

 ماهسلا نمقزاملناو ق زان م ىذم أوه لاقي نان لا قزامللاو نعطلا قزفلا 6 2 ْ

 ةغاق ساما( قدخ راج ميسا ل لبنا( مقرخدتو قزم وسلاح و ا 3

 بارسسلاو باتل !كلذكو انا ةغخو امدخ ىفذشو قف ذي ارلا تقذخ ( قف + )قزامتافف | ْ

يرح ”ىود يأ[ ف. ةحوهواناسةْف عب رلاتةفنواتذخ قربا ىف لاقبو ايرطضا اذا 1
 |اه

 ارد ارم اونو ةرورضاكراسعاف « قفللا عال مالعالا هب هدمه ةيؤر لوقامأو
 هلذنب ضرالا قفخو ية جاكت اف

 قفح تارزاطو أر الأ دج لام 0 وفظا وان رتب قلة 0 1ْ

 تقفننأو تباغاقو فش موعنلا تففنو هيعمل ىأ هب وش: ل جرلا ىفشأر همحاس: <برضاذا|

 افران هابرتلا قوه تقو ىأ مهلا قوفخ تدرو لا برعي نعي مغمال تاو اذا ِْ

 بالطو دط_هيّلو ع-جراذا دئاصلا قفخأو مغيرلو ازغاذالجرلاقفخأو ردصموهو

 الحر فددزحارلا لاو اضن رعه.دقر دصناكاذا مد ةلا ف اف ىل-رو نفخ أف ةحاح |

 مطح قاو ب هللا اهفادق 5 مدقلا و م |

 تكلا نبالاقب رغملاو قرمشملا اقف أت اقئانللاوأ د ةنه. + ىأأ شخ اةقا فة[ ىهاو

 يأ قمح ساوفو برسل !انهق قف ةساو ىأ قف تتالثو امبق نا فر اهنلاو لال اذال

 ىأءاكنرون نمئأ برعم ةوق

 ميم



 . نيلقعم ةدازةنطسش ىف : (1)
 تديااةشودليو

 1 ىاوطلا فطالاءنابارمشو

 هحيضعم هتك هأ

 >[قرث)« *(فاقلابا)# 3

 | ليج لثم قانح عيل او ظيغلاقنحلا ( قمح ]ل اني دش ارطترظنو هبنيع تف لج رلا قلم دقو
 ' ةهلشق تلاه قدمو وفدريغ .ةنجأو قئسوهف طاتغاىأ رسسسكلاب هملع قدح دقو لامبو

 قنحلا اظغملاو»وىتفااّنه «. امي رو تننمولال ةيض ناك ام

 قحازلال وق هئمو: بارضلا ةرثكن مرعض قدحمرا حو قدورمضئأر هللا مانس نحو
 ا اقنحما'ردكوأ ىل_رداتقأ ٠ ايتهوعال_ةه تمن ىناك

 |هتسنك اذاهقو+أ ثنبلا تق دقو سنكلا قوما (ةو-١ رعضلال بالا قيناحماو
 ًااهفورح نم ةرمكلان طاحأام مضل, قوملاو .ةسندسح اة فقودملاو :_ساككلا ةقاوملاو

 | لعأبالائسلاركملا ق.< الو ىلا عت هاوق هنمو . هب طاح ىأ قمح ئشا !هيئاح ( قبح
 1 ١ ١ كزنومهب طاسشأ ىأ ب اذا او قاسو |

 | ليوط ىأ فقيه لاثم بخل جرلا قيد ءوبأ لاق (قبخ) (ءنازسسف) |
 |عيرسلا سرفالل قامو ليوط فأ قمح ىشأ سرفو ءانللاع انتا ءانلا ترمسكث دشن أو |

 قرع « بعتم قفدلاو قيخلاو دعيو دشن قالا لثمودعلا فق ماللاو ق.خأ]

 لاهو ةهتمريغلادلاو تومكنعلا قنو دلتا |
 قفرذالاهءىدسبو أري 6 قفلغلا هملع ماط لوثمو ْ

 قذف ذخ دقو هقرذرتاملاقذخ .( قذخ إل. نرادخلا تاقومرخآتفذ- تءحاذانأ|
 تسالارمكلاةفذخماو هقذخرك ذأ لاق ليغلا ركذنأ هنعهتلا ىضرذيو اها لمقو قذضدأ|
 | وهو قرع هيوثف لاقي .قرورخ او قرت قرتغاف «-:ةزوب رثلا تقرخ (( قرخال |

 جايرلاا مف زرت ةعساولا ضرالا قردلاو اهتم ىأاهرخ ضرالا تةزخو ردصم لصالا

 | ضزرالان م'نئءطل |قيرخناو « قورخاناوملا .مناو ه ) ١ ( ”ىلذد-هاا لاف قورخ ا ىعجو

 | دشنأو قرخ عمباو نيواصسم نيب ضرالا نم قي رخي تر سهلاةي'ارها لاه تاين هءفو

 . رعاشلالاه بوبهلاةديدشلاةدزايلاععب رلاقيرهناو « اهما يمر نم عمت قرخ ىف

 لاوط مالعأن يبؤيربل هب عيرناةةناهيوهت اك
 هيام عي رلا قرذغمو رمل قرتذملاو“ انهرو:ه حابرلا ىارتسمحلاو . ةقي رت هسادفوذ وعر
 لائم قيرزاا نالذكو هيف عمو ذا ءاطنللا ىف قري ومع لاقت مي ركل ”ىضتسلارمدكا ايقرالاو أ
 ا ميركل جر «يصص الخزف صي بوو ذوبأ لاف ق.سفلا ألا

 لفو دنيوي دار عنرغلا « قرت نانتلا نت هرلخأ ْ
' 

 ١

' 

 قرفتاو لي رلا يلعافاع تءابن « .املومس ىزع ىلإ !تأر نا 1
 " ٠٠ .٠ موللكن ورع لا "محم فرجت, برضنل فلي لوددبتملا قارخفاو.أ]

 انة. عال ىدبأب ند راما »* مهنموانة مانقول ْ

 حابس ىأ برح قارن الذو دكلالا | قذ راد ىربلا لاق مالسملا هءلع ىلعشن دس فو



 57 , (قاحالاو ْ م (احلا لسف) ء '

 | قاح ىرقع ىد ب بهي مالا دفع لاشي متاح يدمج ارصنوبأ لاق اهرعش قلت ىتح|
 لاه شدخلاوهو سالئاورةعلاو قاحلا نم هنأ

 معن, نامالستقالامل « قاحو ئرقءولوأ ىرقالأ
 قاح ىئرقعلاقذ ضئاح ىو تنب ةمغصن النو هملع هللا ىل_ص ه4 لبق نيحثي دل |ىفو

 قلح ىرةعنولوق: نوثهناونيو::اااةلحار ةءره د بعو أ لافانتباسالا اهارام

 عجوب هللا ابماصأ ىأاهقلحو اه دس رقع ىءباهقلحو هللااهر ةءهانعم ءواذهل_صأو
 هزدصو هدضءو هسأز تأ رضاذا هنردصو هثدضعو هتسأر لوةناك اذهو لاق ابهةلح ىف
 ةراكلادتش مهسؤراوةاجو هسأر لس كلوقردص ءقلطاو هقلس باصأ اذ اهقا- كلذكو

 و ةقواحزغءديزوب أ لاه نأذلا ىفالا هزج لاقي الو هزعم قلح لاي قالا قال_تحالاو

 نذل رسكلا ىلع تئنب ماطق لام ةيئملل مساقالح و ةقيلحلاقيالو قيلح ة لو قيلح

 لوقهنمو ةيقلاح نع ةلودصم ىهو ةنلاتغل اةغيضلاوثعن أتلاو لد_لااهيف ل_بهح

 مجمل سي الو باهرا برم #» مهئاسك يلع مهب قالح تشم رءاشلا

 أدل ءتيرشا لاعبو قلحاف مح .واضيأ قالللاو هرعش نم قل ام مذلاب ىزعملاةقالحو
 اذااقاح قل <رسكتآابراهلاو سرفلاقلحو ةقا-ةةلحاو لج مولا قات و رمسكلا,ق الملا
 رعاشلا لاقت ءاصفلا, ىو اديفرارعجاو رشق7 نم هبيضق ىف داسف هبا دب

 راما قلما نم ىمنعاك « ىفاوقلابةرجيْب ا كتصخ
 مشلا,ناقلملاو ذئمويمهراعش ناك قلحلاّْ ال لئاو ىباركب ىلع باغتل مزيومللا قالحت مويو
 نبالاه ةمةلجمو داق ةدبحا ولاةريببلا ونة كاٍذكو ثلث باطرالا غلب اذا اربسلا
 [| هقلابالاةوقالو لوحال لوقنم ترثك اذا ةةلولا نيت ريكس دةلابقي تيكسسلا

 ااضيأ قسوؤحأ اين ة اج مجلي لبجرلا نعبر لمعلا هلة قمحلاوقجلا 206
 4 ىقنلا مكللا نيديزب لاه قجوهنامغ معلْئمامح قمح رسسكلاب|

 يبثالا قيم ارثكبو "قتلا لوحلارتةيدق

 ",لسرلاءاقجلا هلَددلاو "فيلل رووا هاو ”يعازخلا قءلانبورعو

 ةقمتو قت ىهف قجأ دوب اج كأ أر 1 تقوحأو تيسكى أ مضااياضإأ قولا تةجو

 برعلا نم: هات ااق
 هقاعمةيصن تأراذا » هقمم نوك نأ ىلا ت سا

 نأانهتداعنمناكن اف ةقلعم ةمسصخ هلارك ٍخداولا نوكي نأ دعب ىد- ا دان أى اس ال لوقت
 || قوما ىلا هتيسناةيمحت هتقسو قو أ هندجو اذا لجرلا تق أ لاقيو فات ىهذ قجلادات
 ةقاجلا فاكت اذان الف قماحتو قو هنددعىأ هتقمصتساو هع ىلع هندعاسإذ ا هّدقءأحو

 اسست لائسقاجلا و قلخأى أب وثلا قم فاوتد_سكىأق ولات ةهنالاقيو

 | نطابنيعلا قالج قاج )قو # للجر هنملاةب دسع وأ لاق ناسنالا بتصي "”ىردالاك

 قيلامحالا ةهجو نس نمير الايتام نولطاب لاشي لكتلادو سينا اناس
 7 اوو» دسءلاق ”هلقملا ضاس نم ناف>الا هطغاموه لاقيو هيسق اح | ا

 ف حام ا 0



 ء/قاسإلا ل .(ناقاثاإءا ال
 زحارلا لاقت جيسنلا مكحم ناكا ذا نقم بوثو «اهضةعاقطةمريحو اذ عد

 0 اهاقرلا ةققهلا انيك «٠ انا اهو داج لبرست
 ( لاقيو ةقمقشا اس نالفو همم نأ لج .رثا ىلع قعام ةةمقملاو زاجلا الخ ةقرةلباو
 يه *الاو رفعج ةةيقح ى احلا سر اهنا انأ ب لدفاملا نب سهام لاق ذيب رلاةبةيقحلا

 راصالا ن ملجراورعوب أ دشن . قرعب ال ىذلالدحلا |

 . .تاةثالوؤ-أ الترك ٠ طاستارهصاافرشمردقأو
 تدفدلاو م ذاحزو < ىذئار دقالا تدبلا | دهر سفتىف ”ىمعصالا لاهو |

 00 اديس رار ةاح قمطد ىذلا ى ّو-الاو هيدي ىرفاحن ع ه_ءادرا رفاحرصةدىذما 1

 | | ني هقادبع ني فرطمت ا ثي دال ىفو رولظلل هيعتأوربسلا عفرأ ةقسقمملاو قفل اءردضموأ|

 و ةرشو نيتيسسلا نيب ة:-.هساو اهطاسو ًارو.ال اريخ ةدايعلا ىف دهتجا ل هنبال لاهريصتشلا

 : و كسل قا -( كلذ نع ءىهنو لالا لقأ فريسلا وه ىلاقيو ةقدتتاربىلا

 0 ا ل مرماه وكس دن عوردلا

 ظ دحاولا ىف ةقادءالعل نيورع ىنأ نعس ذول ى موو عصقو هعمقوردبوةر دب *«قاح

 ا دشنأو هفعض ىلء هزجت مهلكبلعث لاقو تاتاوتتاج عوار كي رحلاب

 " اطئاطراووكتنأادزوف:نأ ىسع « مكتاقلح َحَماَقُأ دةفاوطرأ

 مهلوقةىفال اك رحتأابةقا- مالكلا ىف سل لوةي "ىلا يشل ورعابأ تعمم فسوبو أ لاف
 قالو قوللا عمجاو موقاحلا قااو قلاع عجبرعشا نواحي نذالة تلح موقءالؤه
 رءاشلا لاف“ كلما متاشرمسكسلاب

 ٍ مركداضااوشرمهنمىذ « قّرعنئرذا ملا قاحزافف
 ىهعافةرارثاطلا ناتو فارجالاو قلحلا,نال_فذءاج لاقي ريثكلا لالا اضيق لحلاو

 )1( رعاشلال وق ه:هو قالا هممو ةةل باو هنارعط هو أتوا 1 ةنكلا 00

 ةرارزنب طسضا ب طا ذرخ الالافو « اسهنم ريذاؤعلا ىضة:قلحو ذو ظ تيلاَدش وتبئدعداا
 ' 1 داديدعصا!قودمتل يل لاو « .هيرشقلحملان]نمترك ذو مئاقالا مار اطر أب حورب

 أ ىئعالا هسيف لاق ىذلا سماع نم بالك نيركب بأ دلو نملجد مس اماللارم بك,قاحملاو | ا هستتتم حا

 اضيألاقو هقاغاو ىدالارا: ملا ىلع تانو :

 قوي «ىفا رعلا سلا سا 5 ةنفح قلنا ل [ىلعحورت 1

 زحارلالاو هّدودخ نمرعشلا قاح هن ”اكناك اذا ميملارم بكت قاف ءاسكو |

 قااسملا ئث ذاهب كضفن « :قاادهلارفاش ثان نغفل :

 هنيلاوقمنمو هقلس ىلا هيفنيللاّن ناكل: ءلاعرضلاقااهساو

 ةئططلا لاه قااوسو قلاش مهباو « قلاح قصعأو تسباذا ىت-أ

 تاركبتا تارض قاع اهل « تدصأسنلام“الاالا نكنلاذا .]

 عفترملا لحل ا ىنااحلاو نابضظلان قلعتو ه: مقوتلاام مركلا ن مقااطاو نللا نمةشثمىأ|

 !قااياكنأ ىاذ :ااستأ كاذلع_ةنال مواوقو فرشم ناكمنماكقلاحْن -ءاج لاقي
1 



 او ه(ققعلف د «(ءاملالسن) ء

 ٠ ىشعالا لاو هلوتضومسس ى انقر للرقم جرا ةقزرقيا د يزو أ لاق (قةنح)

 أ تح نئادملا طاباسرذنا انين امعتلا ىرتسكس حل وقي 5 قزر# وهو تام ىتح طاياسأ

 |ءارلا ىلع ىازلا ميد قت قرزحم لوقي ”ىناببسكاورعوبأناكو هءلعو.سدموهو تام |

 00 ا :وةللادحاو قلاو لطابلا فالق مللا «(قةحإلا

 وهن آال ولم جاوقو برذ ىنم ةةملا فرعا لاسقد ىهالاةةءة-اضبأ ةقطاو قدك |
 0 الا اولاعتماللاا.نغاولاثأ اذا مالا دع تءاحا ذا ونت ريغباسهنو عذري برعلل نبع

 ((جف كل دات نْح ىازم .كلاباضي أ اهحاقل وسو ان اقل قدددتع كاذناكم_ولوقو أ |
 ثالثنبالبالان مناك امرسكلانوالاو قاة-و قة-وق- عجباو ةفورغم م ذلابةقكناو |

 نأو هنلع ل < نأ هقاسقكتسال كاذب ىعسا شت أ ق دو ةقد قالا ودعا رلا ف لسد دقو ننس | ظ

 : ىدعالا لاق رد_صموهو هَل ا نيب ق-وه لون:هب عفت |

 نسأ دقانهل سد سا! تح نينسعلاا ىف تطن ران ةح : ظ
 اهم له فامءذج لاقي الا كلذ لان لالا ةفسابههم درب ار وسو نانو ا

 أ تسأل اشباناوّن لان ء أ لاقدال هنالربك نأ هلوقبدا رأالوانوازاسنالوا غياث الواذك | :
 اهسي دس موق نأ ىلا ةةدع هذ تناك اةقو نبدا ىف تطير اهنأ دارأ امناو ةأرملا تنسأو لجرلا | ظ
 نساع نبي دسملالوقهنمو بنك باكل اس قتلي ان

 قفحلاانهراغسل .سغلا لم .ى.. مدعىلءمجن-ىان دق 1
 نحارلا لاه لئافأو لافا لش» قئانتح لف صياشور

 قت اةحالو باني نسا 3 قئانأن م مّرمأ داسمو

 أ ىأاهقح ىلع ةقانلا تتأو ىلا تززاج دق لقد لق لو ةيسلا ةقانلا تزاج اذا ”ىيمصال لاق |
 قاحىفهدشحو هسأر طسو ىأ هسأر قاح ىلع نالفطقسو لوأ ماع همف تب رضىذلاتقؤلا | |

 هوداخىأ هقاحو رومالاقاوحافّنال ا ذب تدهس ةمادقلا ةقالساو هاسو ىف كأء امش آل ْ
 هناء امش الار اغض ىف مصاخ اذا لجزلل لاقيو هقح لق هيلغاذاف قمل ا«هنمد او لكىّداو |
 قاق:-الاو مصاختلا قادكلاو ةءوصن:ىأقاةحالو قح ه.فهلاملاقيو قاقللا قزنلا|
 تودد-حاولل مهتخا لاةيالاكد#ح أوال لاةيالونالذو نال-فقة>الوقتو مادّتخالا |

 نالذ ىرلاةدؤ تذفن دقوا مف غب لالأ همم ة-:هطورعت ىأسرغلاقة-اورخ" الا

 رعاشل!لوفه:٠و انعرس ض٠ تاذأو اضمد لة ىأاضةدع ”رشو اذعب قاف دمسلا |

 ناكامتاءفاذا اضيأ ءةةةس أو اة هةحاأ هر ا_-تقةحو هم ”رمشمو |وأ قد نيب نم |

 سالا تةّقحو لاق ددسءوبأ هاكح هتدتأ اذاهمقَة-أولخرلات د ةفحاضي أ لاسبو هر

 اًده لعفتنأ كل و-لاقش. ”قاسكتلا لاق :ننقي ىلع هم ترم وتقف ذااشيأ هتققحأو
 قية-وهوادك لغفيث أى ..ةذوهرادك قءفي نأ هل قاسو ىنعاذه لمهن نأ تةسقحو |

 بجاو ىأرن أرخيكتلا خص ئشلا حو نوةودحمو ءاقجأ عجل وهل رلخ ىأهب قوقحو هيأ

 | تةقيسو مص ربما هدنعقةتو هتيجوتشا ىأ «ةةصتساو هتبجوأ ىأىشلا تقق-أو |

 0 ا نزحارلا لاق نيسضرئأ نقم مالكو تق دص ىأ اية هنظو هلوق | ٍْ



 تفنةدام ىف لاق ةّمفنلا لثمدل وق

 ”رذينأوهو قب رحلا ةتمفالاو
 تفر ىت-نيلو أ ءام ىلع قءقدلا

 عسوت ةنيضسلا نم ظلغأ ىلاو
 هبلغا ذالاعلا بدا صاسهب

 سابك ها ره دلا

 ملا عسجب ىف اذك هنأ ها هلوق

 سوماقلاةرامعواشإ ديأب ىلا

 مهوو هّمأال .ةثأوأ هتنباهتثر

 ع ااهيثك ها "ىر_هوملا
4 
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 هب( قزح ) « ه (فاقلا باب ه 74

 دقمئيئعاظلارئارادلاىف ه هنئاك حاولا فرحنا جس

 قارج صرذو .ةسحولملا ديد دبا ف فتم مشنلابقارسءامل اقيو قزيلا ديدشى أقر با. همو
 ةتاعلاو عدقلادنعران)! هيف عقتام ةقارحلاو قارحلاو هودع ف قرني ناكاذااضيأوندعلا ||

 ىاصامقن فشلا نمبرضضدي دشنلا و فلا ةق اًرطساو هيف ةغلءاهزرطلاو ديدشت اهو قنا
 اهشطعىنعي ه”لفدالب ضحاوقّرح «البافضزحارلا لوقو رصلا فو دفلا اب ىريتارين
 قورغاؤ كرولا فنا ءاسمءاه لاةبو نيكسحرولا ىف نيذشفلا سور نان ةرانطساو
 1 ايعار ف سيزعارلالوقهنمو .هكرولاز ىذا !لاةبوهتقراح تغطقنائذلا

 قورحل اكن جا, لوشي ..«: . قيرؤلا نئذلا تحت لل-اظب
 هنااكفلبالل اهضفنبفن مجاب هيذتبعو نانفالا لواطتيل جر درف ىلع موقي نا لوقي

| 
 ا

ْ 
 رخالا لاو قورحم 1 ظ

 1 كورولا قاّرحنيدالا فو. « راجت ام رح ىف نابرغلامه

 |ماغلا ق مهو رذةلاالوربدلا فاعبال ىذلا بارغلاكةلاماولك أ ةمرحو ذراج مهبلزناذ الو
 ْ منعت الاو م_منوعميف د_هزيواسفناكتم ىشع ىذلا قو ,رحغاك مين ادأ ىلع فذالاو

 زحارلالوقاّمأو
 1 هقرحلاهتخأراقيرحالو ٠ هقاحلال ف هللا مدقت

 | ةبلمثن ب سدقاس ادعسو ميتنا ةقرحلاو مل-الىأ لان هلوقو رذنملانينامعنلا داو اههذ
 ١ تدحو لاقي ةتسفناا لدم شو بوعد نعءانسملا نمظاغأ ةةيرفاو تعصب هباكعنب ١

 ه-م-طمصلسل

 ْ ظ ةراذع لاه قرفو ةقرف ل هقزالا ماو ”فاوصزبط «ه ضف همس ف

 0 باك اهلافك أهسم نم تالصلا» » مقياس تضفرااناك هنءاك
 : 'رعاشاالافوطخلا نراقب ىذلاريصقلا"قزحلاو

 ادرقمأنوزمددابا اركقت ه٠ :ةهاكفاودبأ موقلااماذا "قزح
 سدقل او سها لاق هلئءاضأةقزحطاو |

 لهاشنءتئلح نانأ ىثك ه دااخةتزحلا ىشم ىدعأو
 هتقزحو ةجر الا ىف تءقر كلو ق نقرا ىأ قرت ةقبنيعقرت .ةاقزع ةقزج مهم الكفو
 بان عه سف هلع قاضؤئذا!قزاخلاو دةشتملا لضأا قزصملاو هنددشاق زس ةقرحأ للاب
 هنأ ما هتاعفتحرراودللا نم للجز مما قوزاحو ىزاسللالو نقاسلم ىأرأل لاقي تيكسلا
 1 ١ : ١ : كثر كاجو اهارح

 زرطغلا نم ةانلطاك ىن.ءواهازت م: :يرأالنسراؤفلا ىف ى.عبلقأ

 7 (ةزع) 7
 غ0 0
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 " *(قرح)و ١ 0 ى(الالسنإو

 1 عصدتزوعىهفالود بتم « اهقادح ناك مهدعب نفلاف ١
 !لاة,وايلغنئادحو ىلاءتناقو رصشلاتاذ ةظورلاةةيدحاو  رظنااة3_مقيدختااو
 ]| تننقوقدتملاو هناوطاحأ ىأهناوقدحأو لج رلاباوق دح را هيت

 قادس دقو قيدحلا لثم ماللا ةدان رب هع دلساو اهوقدللا قثئالوب سود ط:قرذااوق

 تئذلا لك !لاةيوةريبكا اةقدحلادب دهل!لاثم هدا دهعاو ,رظنلا ىف هتقدرادأ اذا لَ 0

 نسون 1لاعو وفا زد افراح ن مائشرهد سعولأ لاق ةسقل دا ةاشلا نم

 ةقاذستو اه ذسواهذحقذح لعل نآرشلا ”ىصلا قذعل قدح نيعلاوه ىن اعلا

 اذه نآرتلا هيف مي ىذلا مودلل لاقيو هيفةغلاف ذرسكيلا_ق ذو هيفرهماذااه اذحو
 ْ هةعطقاه ذخ هقذخ أ ل يللا تقذخو هل عام او هو ق ذاق ذاح «ء:صىنالذو هقاذح موب

 بيو ذوبأ لاق عطاقلا قذاحلاو

 قذاح قالا ىلعزنيكس كل نؤ١ « ال اذاق دبا. هفاأن ىرب
 عولطتملاقيذلساو ءزجسىأ هذ لانا ءاف قذحو ضحى او ذس قدح لنا قذسعو
 1 . رعاشلالوق هنمو
 | ةسهللا نيسبلا ناس الا عيسصفلا< ةاذلاولاف ٠ قيذ_>- نكح تن ٠للصولا لو ْ
 | ْ ةةرايلالا

 ايفصتاىذلا <قاذحلارا كراج * هيثم ١ صأنمىنافكحلا
 ةدابزب لجرلا قاد لاةيو ةمامْنب ست هكرراجداودوبأ ناكورعاشلا ىدادالا داو انآ عب

 لاةيرانلا كي ركتلابق ردا( ق رح ) هدنعا ءرثكأ يّذإو قذحلارو رهظأ اذاقاذحتو مالا |
 هقرسورانلاب هقر حأو نك: دقوقدلا نمبوثلا بدصي قا رت ااذيأ قرا هللا قرح يفأ
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 بن م نوعستو ةعست ميق بن مةنام قر نال قرم اببقل دنه نور < ناكو ةرثكلل دش

 اهئاوةنفس ل نء ماشا اكل .ورعن ثرملا تقلاضيأ قرتو مم اريل ان نءدسخاوو مرادأ

 دوسألوقاَمأو قّرمل نوءدبمسهف م هرايد قف برعأا قيس لراهالثلا
 ل -. 9 ا

 رفعينبا|
 ْ داادعبو مهلزامماوكرت « . قّرريل ؟ذعبمل وأ اذام

 18 راناليئذلا فر -ممو | م ىمذللا <ىدعنبورع نب سدقلاأ سعاد ىءاسءاف|

 ' هنمو شعم هدا كالو هندرباقرحْئشلاتقرحو قد راساو هقرحل امسالاو قرتسحاوأ

 : اظمغم ارلاخال ةاص عوفي رنا وع علا ةرهيو قري هبان قرح مهلوقأ

 1 رعاشلا لاق ا

 ١ امترالانوقردعاناضغاوناب « اغا ىهلس# انمنآ نان

 قرع رو ه5 ل_بنو عطقت ىأرسكلانهرء.شقرحو هلدربتلاىأ هنقز 0 ْ 00١

 ا يبكى لقد جان اورعشلا|

 ا رغعالااربلاكقر اغلا قرح .٠ _ احضاو عبصاف همماشا تدهذ ظ

 أ انا ارغفهد:حاّمر طا لاهو ضءالار ةءالاوةناضتلا هو ةياربلاءاربلا
 ل

 ىف 00 ام



 ء(قدحإلم ١ ٠١ «(ناقلاثا)# 0”

 لاه هؤام

 اهتاش'اهعمد قش نيسع » اهتاشعت تدواع كتمء لايام 1 ١

 )١(| رعاشلالوقامأو لئاسىأ قدان داوو قدان* باسو د ىأرطملاق دم «(ندن) مديل نايسلمل )ع

 ْ : امنا مصع دج د ةف ىرمشبل #ي قدا ىلع مول تنانو اهيحءاشأ لدللا" لع مضل

 أ دشناوقرقلا ققورفثلا ( قرفث إل اهلفايصع ىأابهنايسعةوتو سرق مساوهف 5
 | فريم قووعنلا سب دعلا لاهو لاك ع ليئضةاوذلا قورفكدارق « دسعولأ

 ريسلا عاقأ قب رافثلا<قاسكلالاقو الا

 | نأالا برعلا مالك نمةد_ او ةلكىنا«ةيعال فاقلاو ميلا 4 4 نلض)

 | قوفس اب ىذلا (قومركلاو) ف.غرلا شو (ةقدزملا) وحت توصةباكح وأ انرهمنوكت

 ديدشنلاب(قاجو)رضقلا ( قسوخلاو) مد علا. نم مهلصأ لصولابم وق(ةةمارلاو) فلنا

 | قيلاولباو تفاامقلاومللا ع باو ءامو(قلاو 1او)مأشلاب عضوم ماللاو ميل ارمس و

 ١ زارا لاه اضيأ
 : دونّمم قد وسو نكس نه * دو! قءلاولاىتام اذبحاب ا

 ظ ” قيويدلا قهاللاو تاقلاوملاهيوبب سزوالوتاقلاوملا اولاقامرو |
 : (قابنل و) كثامملا ىمسابجبو اهلجريثكلاو لزغ ةبكى مو هل- ةسرافلاءاصأو قهالطلا

 «ىنزاملادشنأو ة ةددح ىلع قلد و ةدح ىلع ناح هقافصاو هحتقل اسف مضض باب توصي اكح

 قايناج هنمنيلا للا ىف عمستف * هةماروطواروط ههفتف !

 1 ظ و قدوجأ ام ىأ كن ىبنمغسر افلاباهلص أو ةيّرعةراسخل اهب كرتىتلا (قينجملا 5(

 : ِت ران ءرفز لاق ةثنوم

 ريطينيسروغصعلا نمدمسأ « لد نبا قينفم ىتكرتدقل
 الأ لامتو تاق ينم عدلباو ىرخأ قشرنوةّزم قف انكم اوال لع ةماه هرب دع :مهضعد لاق |

 أ انالو ق.فجمريغصتلا فو قنا عملا ىفملو ل ةملكلا سفن نموبملا ليلعن فوه هيوبيس

 ءاهمالا ف نوكح» ءالاذهو مسالا لوأ ىف نان دئاز تءةجالة:دئاز نولاوةدن ازتناكول

 ُ مءالاراص فراس فن نمنونلاتلعولو ةديزملالاهفالا ىلعت ل ىنلاتاف_هملاالوأإ]
 1 حج رح دموخل اولا عف أ ىلع ةيراملاءاعنالاالاالو أ ةعيرالا تايب قال د تادايزلااو امعابز 5

 ساناان هةعاسملا (ةق :وحلاو)

 اقبح قبح جت ابوح دقو مادرلا«اييلاّرسسكي قبحلا ١ ) اهارسن)

 كيرضلابقبلطاو ه# مهندسو ىدبدو سااو قبح مهل. هى صاعااريهز نبش ادخ لوقهممو

 هنأث يدللا فو رغصموهو“ىدرقدلان ”برضق يمل اق ذء"يوصالا لاك جنذوفلا
 || مالةدابزب قابللاو ةقدصلا يف يعي هسلسانولو رورعللار ملا نمنينول نع ىهن مالا هملع

 نءاشلا لاق ريكتالراغص مغ دتشم ا

 ْ ريملاا.هلوح ىبت قابلا ن م ا # ةزمانادعةنادغركذاو

 ُ | تؤ دون لاق قاد>وق د> عهلتاو مظعالااهداوسنغا!ةقدس 1 قدخ ])

 (نيعلاف 5

 ا



 ا 31 ن0 ١ + هماثلالطن)»

 ١ ظات ثتللت>> للم 2 0
 صيلق ّندؤام ارمضخ قئالد * ايرمش م لسلل ار خ آن ماهدروأف ٠

 | نمةقينبلا ديزوبأ لاق (دك) رضخ أ ىريرغسك |ًذاءاملاَنالارمضخلاهامناوريثككأ

 هلدقوبأ ةقدنيو قدابنبااعملباو ةقد:بةدج اولا هءىربئىذا1قدنبلا (فش) سرفلا

 دقوة قدي لءاروأدحأ دح مهلوقهنمو. ةزيشعلا دعس نم ةظمنب ةق دب وهو نعل

 ”ىبمدالادثنأو هيفوغب ىذا |قوبملا «(قون) زهدهلابا»فمانركذ

 ناس لوقهبامو ورع ىف أن علئطانلا اضيأ قوبل اوه قوءااىف ترمز ىراصنلا مز

 هن هللا ىضر نامع ىف رب تيان" نب 53
 نطفلا ديسلا نيمالامامالا ل تق . م ممأاشناك اموقهننال تاكا
 نكح ::موافواوةطثىذلأ الا »ع هبيلأ اذ ىل_ءءولدةقام

 مهتقاملاةيةنهادلاةقئانلاو ةيرمض تمتارطاا نم ةعذد ىهوةركس هقول مهتباصأ هلو قو

 لثم رش قاب ممياغ تقانتاو لوعف ىلع قوؤدم.تقادكلذك و مهتب اصأ اذااكون مهقوبت ةيهاادلا

 نمتوصلا حرذتاك ةيهادلاب مهيلع مه ىأرهدلا هلع قالاو تةَدفناىأت جالا

 هعشعو «ظ ىأ ةداتق لاق ه-ةئاونهراج نمأدال نمةنحلا لخديالثيدحلا فو قوبلا

 هنمةمرح لةبلا نم ةقاملاو نالفةَعْءا,ْك دعت عفدلوتدو هرشو هلئاوغ”ىناسكلا نافوأإا

 ةيقو لاق صربلا نم سدا هنول فلان دلما ىرتعي ضاس قبلا .( قبب |
 قيل علو دلل ىفهن اك « قابوداوسنم طوطخاهيف ٠

 الح را قئتوانأ هنقأتأو الما ىأ اهات قأتيداقسلا دنا( أت: ((ءاتلارستن) ١

 لاق. قفدف يكف. قئمانأو قئتتنا برعلا لاشمأ نمو: الئمغو ايسضٌع الئتما ىأ
 ايلكفديرعاشلال اق .ديدلاوه<ىمصالال اكو ّيشلا ىلا عيرسلاق تلا ”ىومالا

 قت ناعم نيبال امطربس .« . اشيا موضه نيبعكسلا عمضأ ” ٠
 اسرف فصي ”ىضلا دوعسم نبريهز لافو

 قئتمرسأ ديد شع ولضلا باخ م فرتشم دلال سس سلا فاض
 6 رت )ب ةةأت هيو قأتي ىهو رسشلا ىلا ةعرسو بضغلا53ث كيرلا: ةقأتلاورعوب 5 لاهو

 اهنال ةسقزبرتو اهايرترجللا همت بوبعلاو ب رغم ”ىمراف مووبلاءاو دءاتلارسسكيق ان رتل

 1 نلث ىاظمي نيلئام ىو 5 ةقابرتءانيهصب ىدقس“ 1

 فيوبونأ حو يذلانةوقرتلقئالو ةواعف ىهو قتاعلاو ركل ةرغث نيب ىذلامظملاةوقرتلاوب '

 ىأاناقولو اهوتئشلا ىلا ىسفنتقان .( قون: هنوقرتتبصأ ىأ اقرت لجرلا تيقزتأأا
 زارلالرقامأو لم ملامىلا قاوتءرملا لاقي تقاسم

 قازدلاهنبك ضي مذارش ٠ قالخأ ىمقوءامشلا*اح

 ١ .قاوئلاىؤريو هئامءاوعلاةقأأ|

 ياللا ل ل م

 ننبجاحةدازةضسف (1)
 هما "ىدسالا بدبج



 ىفاكمال لا هملع نا.واسوأ هونأ

 هعمص» جا سوماشلا

 متنيورع نيرينعلا نبا

 ةسارلا لاق , قشنربادقو رورشملاحرفلا قشنريللا (شب) لدخلا تاعانس نعي '
 اولاقا.عرو قثثرباف ثيدح دمشرلا تادخ "ىهجعالا لاقو * قبب! "اك ىرتنأؤأ ا

 لاقيو تاقسابلثعلاو ىلاعتءلوق هنمو لاط ىأانوسب للا قسد اقسب قب دقو قابلا ا !ٍ

 ىهفجاشنلا لبقأبالا ا هءرض ف عقواذا ةقانلا تةسبأو مهالع ىأ باص لع نالف قسد ا

 وو قابسعلاو اةص قسط دقو فازبلا قاصدلا ((قسب قيسان مم قولو قسدم ٍإ

 عضو ةعيقررسكلابةقاطنلا «(ىطب ]) رمقلاة قاصر ال الن ضس ار لاقيو لخفلا |||
 بوثلا ندهن نم ةقاظ بشت اممال كلدب تم ء« لا رشم لجأ لت نُملامقراهبفبوثلا ف ْ

 لاق هلم قعبتورسطملاب بلا اذا نزملا قعيلا دقو ةةسشب بيس باصم مضلابقاعبلا ||
 ةقدأ]

 رعاشلا ناك رعشتال تن أو ةأافمئذلا كدلع قعبْش نأ قاعبالاو

 قزتتقعيو همالكفززوأ ادبءاتنامحرف مالكا ف قانعتالا هركي هانا تر دا ىفو ||
 00 اني انلهوح تيدا ليغ هتف ىأاشسدتزملا ||

 دويسأ”ىتممالالاكرقلا نم عونقعلبلا .( نعلب ١) ديدثرطجتءاب ىأءا وسلا تةيو إل
 سرفو مضلاب قليلا كل ذكو ضاوداؤس قابلا (ىل ا قعلنلاو ضر فهلا ناعرتأ]

 قيسيناك سرذ مساوهو ذب وقيل ىرح ل ثملافو اهاقلبأ قلبادقو ءاقليسرفو قليأ أ
 لثملافو ءاسه: صر ءايداعنب ل عسل نصح مسا نايالاو بابك لذ عموهو لا د ٌ هأن 'لأوءلل نص- ماهوق

 سدقلاو سها لاه“ طاطسفلا ناسلاو كلذ ||

 كس سس سس سس سس

 »ه (قثلب)# » (فاقل ايا« 0

 : ريثك اهفتاشمةاوهع .* َج'اورواس عن ددر
 يدضتلا مب [عيإوب 30 تاردظ#مهدا.ج”لظت

 قالا (ىةد) اهرب قريدقو قاصيللا قازبلا قرب] رهزأ اذار مثلا قشاربا

 (قع)' ةقراطيلا عسا بر رعموهو مورلاداّوة نم دّئاقلا قيرطنلا 4( قرط :(

 اعبتاذاتيغلادوكدوج يي اةؤندت اذانورهدؤحو

 هقاعبلا هم نشك مل ففتح عل »* ارهعارنمآ ءرطاا ون

 عجلاو ةضوعبلا ةقيلا ةاسنقع لسشم' ةاقنعب تاّمع لامقيو اهءامدنولمسبو

 0 و ةريسخلان نمسك حضطوط مب ماةسقملاو قبلا

 لجرلا ”ويأو قاضبلا لا كسحو ه لزنللاقانقب بك راى سرخأ «زحارلا لاك ةغلانملل
 اهداورثكىأ تقيأوةأرماتبو زوكلا قمة لاق تونصتءاكس ةةدقدإلاو: همالكر ثكى أ

 'تاافامهلغر دسةتجلاناف ةريزملا ةكلم ءابزانم مت دصق نانص-اههو قلي الازعو ٍدراَمَدَوْع

 لجرهسجاطسوتأءلو ٠ قلب هءابق طسو تألق
 ١ رعاشلالوفانتمو. قابئاف هلكمتصتاذ اهقلبآو باسبلا تقليو مأشلاب ةئيدم*[ةلبلاو

 (نشب) ةزاغملا ىهو .ةقولبةدحاولا ىناوملا قيااليلاو « قلبثمبابلاو لن نصالاو
 نسبقلاو سها لاق تاعّش: ةسملاهاسملاقثالذلا

 اهدررأق
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 15 ه(قدربإل م0 نال سقز ع

 | < هسا واهؤاسطظنيتهلجلاب « تلفطأو ناةميالا عورفالعف

 عو رفال_عفامه ماهرلاو دولا ىأةمئئتلل العفىفىتاا فلالا تاع ع ورفتيصننا

 ىاعيالع نمةءلصأ اهتلعج هتءفر ناو اهاتبنأو ناقهيالا

 بوةعينءاقثيو امثب قثباذكسم عضومل.بتاقشب (قث» (ءسف)
 قضلاو اهتروع ىأاةذاه ةخجأ هام تقنع ( قذال.ر عففا ىأ قثمناف هقسشو هقرخ ىأ
 اهكتح تاتا هيفرط ة شنو ةيرابخلاابم عنقتةقرخ نئضلاو نيولا فاست انزوعلا كر رصتلا

 ىأانورب قربي هريغو فيسلاقرب 06 راسغلا نمنه دلاوأ نهدلا نم راها ق وتل

 ةفاضالا, باخ قرنو بلاتا قرب لاقي بابصلا قورب داو قربلاو ىرربلا مسالاو”ال الث

 || تعاىأاناهربتقربوءامسلا ثد عر لاقيو رطم همف سبل ىذلاوهو ةفصلاب با قربو
 ىففالخلا از كس ذدقو تِزت ىأ تقربوةأرملاتدعرو د3 ىأ قرنو لحرلا دعرو

 قربأر صاونأ ىو قرو دعر مهاصأيأا وتربأو موقلادعرأو لادلا بابىف قربأو دعرأ
 جالت سلو تءقانواهنذيتاشا ذا اضيأ تقربو ةقانلا تقرأو هف.سب عملادا ىلخرلا |.

 ةلايها هملع بصتنيالاةيسةيربلا ”يالكلا دعاصوتأ لاه قيرلم قونو قريسمو ورب ىهذ
 || ارقريدقو اللقا زهيلعا اوبسص أت يزيهايملا اوقربا لإةد قثارعأ اعجهباو للقنعءوأ

 هنهداورثك, لى أأهوغسغسي /ليلق هنمعوثوهو قيرابتلا ىهواهرب نمو ثد نباماعطاشا
 قرير بكسل رصنبلا قربو حارعجلا'هل ل لسو هلع هتنا يلص هللا لوسراومكوةباد مءا قاربلاو

 ةّمرلاو لاق فرط ل فرب اذا قرب
 قرييناكارفاس”ىوهيئعل « تضّرمت ميكطانامقلت أولو ١.2

 ةديجاولا تي:ءارلاة نك اسوربلاو صخش اذا هقيرب ىعتاسغاف تفلاربصبلا قرب تلقاذاف |
 قريت مسكبلاب غلا تقربو باصسلا تأراذا يضنتامنال ةقورب نمرك أل املا فو ةقورب

 قب ربال اورظنلا 3 أو امهعسو أ |ةرربت همنمع قّربو قوريلا لكن مامنوطب تكّشا !ذااهرب
 ةراخج هيف ظلغقربالاو ىيربلا ديد )!فمسلااضيأ قيربالاو برعم ”ىءراف قيرانالا داو

 مذا. ةقربلاو . تاواقربءاهربلا عبو قراأ قربالا عجبو*اهريما كل ذكو ةطا خخ نطو قزف
 ىذلا ل.+لا قربالاو قرب عه اوه دكبض لا باك هقربذفنق لاقي قا ربع جب اوءاقريلا لثم

 مهنا يت-ءاقيزغسعو قرب ست لاقي .قربأو هف صاب داوسهبف عقتجائش لكو نانول هيف

 : لاف ءاه رب نيعلا نوعسي

 ثا يص بي. نمي ةفانع « هطحعاف "رب سأد نم رز درمو

 فويل اشيأ ةقرايلاو ةقرايتءاصسلاو قروذ باصم قراسبلاو نعلا نمر دهم !اعمد عب

 ةفوكلا نم بيرق عضومقرابو .رعاشلاقراءلاراه برقع مهتم نول !نماللسققرانو
 ! .رفعينب دوسأ لوق هنمو ||

 دادنسنمتافربشاىذدربصةلاو * فراوربدلاو قنروفلا ضرأ
 هريغصتو بّرعم”ى راف ظيلغلا حالا قريتسالاو ناترب هعجو برعم” ىمراخ ل جللا قزنلاو

 بدنج نب مول ”ىلكلا نبا ىند شن ادسعوبأ لاه تاءاسملل ا قيزاربلا «(ةذبب) فمبأ||
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 لثمقفأو قفأدحاولا ى اونلاقافاالا .( قفأ ١) قاضى لزأتو ىردصقزأتهارفلا

 ارصنو أ اكس ضرالا قف ؟نمناك اذ لاوجزسمملا ع *قفأل برو رسعورسع

 ىلا كلذكحر ع" ار ىأ مضلا,ق ذأ سرذو سايقاارهو اموءضن ”يقفأ لودي مهضعبو
 رعاشلال اه

 تك قفأ كش لمو »* ليدز أو ىتا لسجرأ

 قةآسرفو اقف ق فايرسكتلا,قذ أ هنم لول ءاف ىلع مركلا ىفةباسهنلا غلب ىذل اقف لاو
 لثم ذأ عملباو «تغامد م مه :ملىذلا دل قمفالاو نبذ ةرطلامب ركن اك اذا ةقفاو ذآ م لبوق

 لاش . ”نيمدالا لاهو اةمذ اراض[ ىلا هبه د يأاقفأ اهينقفأب .هعدأق فأدقو مدأو يدأ

 قفا لاعبو ةفغرأو فدغرو ةميآو ميدأ لم ةقف .؟مهجباوقيفأ زري نأ لبق غيداذا ميدالا

 ل هقونمو ضد نمرثك ًااضعب ىطعأو لضف ىأ“ اطعلا ىف قفأو ضرالافيهذاذانالذ

 قفأيو طوطقلا ىطعب تطعن 0 وبنامعنلا كلماالو
 قاأتلا ل. قالتئالاو عل ىأ قربلا قلأت ((ْقلا زئاوللا بنك اواةلاءدارأو
 قااركد لل لاقبالو ةقا اةدرقالاولاه ارو قل اهعجسو ةقلا ىئنالاو بئذااٌرسكلاب قلالاو
 هناللعونوهو نونا اوالاو ءاهحانترثْعرتةقلاو «رعاشلا لاق جابر ودرق نكلو

 رعاشلا لاف لءوفغم ىلع قاوؤمنونسحلا لاعب

 بروطا خب ركار د هتكرف ه هسا رةمك تحضن أقلوؤمو

 لاه لوعذم ىلع قول موهذ لجرلا قلأ لاقي هنال لعفأ زاوالا تلعس تدناو هن هودش ىأ

 عتانذو ىلصوهو قلأتلا ق واالاو يثولا ةسعب رسلا ىهولاه كب رعتلا نا :أسصاديزوأ ||
 رعاشلا لاه ديزلا نم لص ماسط ةقولالاو

 ْ مطل ناو ه3 نانطا هلت ع ةقولأ نماندنع وهم كنب دح

 غم نسح ىأ قنأ ئىثو هنأ قنأب رمسكلا انقذ دقو رورسااوحرقلاقثالا

 نئأتو ةقابلو ةقاناوإو قونت لمت د ميلا و
 || نمزءأ لما فو ةخراوهورئاطلوعف ىلعقونالاو انهباجتمابنف عقواذا ةضورلا ف نال#

 نكحامالاولاءللا سؤرىفاعراكوأنالهبرسغظيداكبال_ةهزرحتا منال قونالا ضم
 تيمكلا لاق كلذ عم قمت ىهو ةذعبلا ةرعصلا

 ليو اة سكى هو قم « ىثناولالاونيمساتاذو ْ

 هيلع قلأ لاقي لقا اقرالا (هأ) قونالاو ةخرلا ىعستاهنال نيعما تاذ لافاسغاو

 رحاَرلا لاه هوركملاو ةقدملاهتلج ىأ ايوأت هتقو أ دقو هقوأ

 ىئشنرب لءان ”"كىرتنأوأ قيغتو للى نأوأ 5 قوأننأ كع ىلعزع
 رعاشلا لوقامأو

 فلا قوالاو نادمسلل كملت « ةرطنقو "الاون ادمسلا نم مد

 دسللاه# نالعمتوهو ةكربل بجرم ناقرمالا (( قخأ ]ل عضوم مساوهف

 ادق



 < *( كذأ) * « (فلالا لصف

 لانو نأ مهلا فوةهبااو بوقعي نعاضدأ ةففهمو نطبل اةرم ا. ضىأ ةفهمهمدأ سها

 9 ررعلا نم ةأ سها دتلاقة رمل ميظعلا ينال ل ثلا فواهلا (تاحإإ باقلاديدحلا |

 اهلاا ضقرتىهو ظ
 لكو ,فوا_هك"نن زوكت الو * لع هريس وأ كم انأ هيسشأ

 لبا ىفأز تاريغلا ىلا قراو * لدغ ادق هعضو م ىف ميسإ

 تيمكلا لاف .فئابهتلاوةفئاهملا كلذكو زلال كروتف

 بعلتؤانم لاهعلا فئات * بعاكءاضي ن مشكلا ةفهفوم

 ىهو نملا ليق نم أت ةّراح بير ىهو فوهل لدم فيهلا (فع) هفوص نم ىشح |

 || هرنكض فاضالا (فنح) هيسشلافانزواجتاللوقتهلاشوهو لد و مسالتعوأ

 فوه هما وتاب مل ءاشإاو ارش طبأت مآ تلات اما خبرا فووهلا فرحا

 )غ2( رءاشلالاقو ليهس ىرت حت نمرودلاو بوذا نيب ىرخت يتلا* كن |

 | .بكئاهر.ىفةئاعفه ع هن* ىجن حي ان لهما! وصو

 نم لح را يهتو هسدنت وئوثلكف نيت بمال ماداعل ىلا ايدال فه تب هذلثااقوأ

 ءابلانموهو اع د رس سطء3ىلاقونلان مةئاهلاو ءاتسشلا نم تقلق اك فيهلاا |

 فانهملاو نإ م طعىأ نامقمف لجر * ىمدالا لا شطع ىأ ف اتهاو فاايهملا كان كو |

 زخارلا لاق مهلباتثطعىأموقلا فاهأو" شطعلا عب رمسلا |

 قبأىأأديعلا فاهوةسصاضع [فدهسرفو فض موفوءافهٌتأ هاو

 رخآل اكو *« نأ .التوملامات أنكلو + ىشعالالوق نمو ليحل

 ميعنلا كب قبلي الوتربك « قبأت لو ناهبتلاقالأ
 رمهز لوق هنمو بنقلاب , را قالا

 اب الاوٌدتلا تاك ثمكحأدق . « ”اهرباودانوكتم للا دئاقلا ْ

 ها ادن وعجت ا مطيادب أر
 ءادو عر نلا بدصت ف اوهو نارلا ف ة-غل ناهر الاو يف رهسأ ى أ اق .زاتاذك ىنقرأ "أوف ةدأ |

| 
: 

 ا

 فرعأ ل_برو ةرصاسإلاو نطيلارهككي رجلا, فيهلاو * اوفزيأو اوعزاوفاهأ دقو 0

 ا نس
ره ىأاهاناقيأبو أب دعلا نبأ( نبأ ل (تالرسن)

 : لاقيورتتسا يبو ب

 ١ اناف تاعتا ىل عت قرتئا كل ذكو ترهسى أر سكبلابت قرأ دقوره لا قرالا قرأ

 : ةيهادلا ب عي قيرأ ىلع قيبرل أب انءاج مهلوقو قوريمو قورأمعرز لاقي سانلا بيد

 ا لوغلا ىأر جر لوق نم هنأ برعلا ءزتةىيمإال !لاقو تاما ن نمولص ودعوت أ لاك

 رجأنيالاق عضوم مشا فارأو قروأ لهن ولعأ
 انمعقارأح اعنن مناجض 35 تفح ناوأ ل ايلا ىلعْمأ 4

 انرأمبرحلا عضومي نهممو قيضملا ف زأللاو ق.ذل اوهو لزالا قزالا (قنألا

 ها ةمرااوذلافةضسش ق1

 راف أ قروأل ج كءهلوق ٠

 ةزمه واولا بلقذ قد رولصالاو عب
 هحص* ما سوماقلا ىف اك



 «(ففدا « « (ءاقلا بانل« 35

 فكو مادو نمم أب * الةرشعلاةروعوظفاهاو

 ألاقي رانسلل فاكالاو فاكرلاو لد لا يقسو ماكو ولديو كيداكد ولدي هزيبأرلا لوقو

 فيولاو فالولاو ءذااوا اوهو فالالا ل مفالولا (فل 1( هتفكوأو لغيلاتفكا |
 .تيمكلالاق اعمموقلا *ىع نأ كا ذكو اعم ئاوقلا عقن نأ ًاودوود_عءلانم بريض

 ”ةيلكتو طاس ئدقالا فرتشلا ىلع « هناك فالوابرجاءىلوو 1

 | ىأانيهووانهو فيءتاناافمو 4 فعو عساتتماى أف ملو قرب و ةسقاتوماكألا

 عفتربام ىأ هذخأ الئ هاف هوبام مهلوقو .افيرووافرو فرو لثمزتهاو قروأ
 افةهفتبت ةماسخلا تفته لاقي . توصاافتهلا (فنعإ) (ءامار)

 | نم فهلا (تد+]) توصت اذ ىأ ىئتهو ةف انهسوقو هب حاصىأ افاه د. ف تشو
 1 تبمكلا لاق لئقثلا فاما ساثلا نمو ماعنلا

 لقثملا“فسهلاهيداعي نمثو « ةعاضتمازبفساّوهلا طيضالاوه
 ْ 9 تاردلا نوم هنمو لجو أ لهر بدثكوأءاشب ب نم عفت مى : لك ف دهلا (فد»

 رعاشلا لاف مظعلا لدرلاهبشهبو

 ا لطالاةلئلانموغطمسعأو يب هسأربوصلارعملافدهلااذا <>
 ل ئثلاكا فذهأو ال ىأ هللا فدهأو ةلس ىأ ةف دهم أ ساو فرشأ "للا لع ف دعأو
 رعاشلا لاق بتنا ى أف دهتساو

 ٍإ رصاٌةدمف دهحشم دق ىلع « عدت هد نأ كب اراسم ىو

 || بلاها مدق ىلع طقاش”ةوغرلا توص انهم“ لوب باعلل رضا بل الا ف دتسملاب عي
 ةظبحلا لثم تود لاو سابألان مةعطقلا ةقد_هلاو ضد رعاىأ ف دهتسسهنأ 0

 1 فرعتالا فرب اللة هيايانعأئشلاا ىلع ءانشل او خدملا قيبانطالافرهلا

 0ث ره )إ ايهءاناتلع ىأةلذنلا تذرغأو هامات ىأ فرح أ لثم لجرلاف 0
 |: هلة ىف كل ذو فرحا فرص »:مث ضرالا ن مرطملا* اماه ف شن, ءاسكو أ ةقوخ ةءطق ةفشرهلا

 00 زحارلا لاهتءأملا

 مينك اهنم“ الع ةغشنو * هفشرعهل تناك نا وط

 رخال افو
 هقثرحاهعمافس لم ا« هفكلاكاهسأرزوغلك

 ٠ (قره) ةرييكسحلا ىعدزومملا ثعت نم ةنغثرهلالوقي مهضعود_عونأ لاق

 ٍ هنق سدلّقيقرلا باصسللا رسكلاب ولا (فنفعإ) "بدها ل_ةةرملظاا ن نم ”فزولا

 هداص-رخؤيىذلا عر اضيأ ةفولاو تدكسلا نبا اكح لسءاهش سدل" فهةدهسو*ءأم

 دقواذضيأ فضحلاو قار ٌرياافاةهلاو نافع كنان يد انااولاو هسيح رشف

 ال ىأ فاهذهو فافه ص قو ةبنطلا ةنك سلا ةفافهلا ب رلاو ف افهلا لالا 507

 ةةرااوذ لاف ريسلا ةعرس ة.ذهلاو فاهفه شيز فاق قر

 لل اورلا فق مدهش ن نم عفراو* ءافر « اننغ تلت ةسءنانسعناماذا



 ةعا__:ن)» ا ةاراوالشإ»
 0 روعبببببببع جك

 | اولاه اذ هاذ ةفصلاوهفي رظلاو فوصوملاو »الاف في رم نلاج تأ رنولوةيكاذإ

 ْ فودوملانهةفصلاّنال هسفن ىلا فاضانأز يصب ئثلا فاش ن أنوال |

 | 0 تفاطولا نيب فطوأ لسحر «( فلو ١) خالا اوهام رمان كرا

 مام ةرثك ٍتناوم ا ةيخرتسم تناك اذا ف طولا هذ ءافطو ةباص»و نيبجا او نيعلار عش
 ا 0 لادحللا نمقاسلاو عارذلا قدس سم فظ ولا( فاظو ) ؛ ىحرلا فطوالا شدعلاو

 هسلجر ة_ةظوأ ضرعتنأس رغلا نم” بطسلا" ىنت” الالاف ةفظوالا عيناوامهوغو

 مهفظي رم لاقي ”ىلارعالان بالاك ةد_ق ترمدقا ذاربعبلا تفظوو هر ديةسفظوأ بدو

 قطو“ هينا والقور نور ماعط نم مون لك( فنا _.:اللر د ةيام ةفظولاو مهعنتيىأ
 ئث فغولاو رمصملا فعسض ف غولاو ودعلا ةعرسةهمملانيغلافاغيالا (( فغو ظ :

 اة تقر لاش حاعن مراوسمقولا (فقد وزخي الل سلا نط ىلع #ثي

 * || عضوم ىف ضابب هم ةفظوالا باصأ اذا تقوم سرذو فقول ميدي تاعجاذا اهقؤن
 افودو ف قت ةبادلا تفقو لاقيو ف قولا كل ذف قوفالو لغ_-أىلاهد دلو فقولا

 راذلاتفةوو هيلع هتءلطأ ىأ هسا ىلع «تفقوو فدع هّيالو ىذ_ءتراققوانأ اهتفقوو

 ديس او فرحالا تذقو ام الكيل ىف سدلو ةسثيدر غل تلال ااسهتفقو أو اغةو نيك اسملل

 | 1 طلال اه تعاقأ ىأه بف تنكىذلا الا نعتفقوأ

 ىضاركيلاو ذو قلاب ىذر ت هفقوأ مغ ىتياوغىفااج

 ع نفر لوغت هع ل و تكس أ ىأ تفقوأ وتلك هرعولأ ىحو

 لحترغانر سول لايت ءالعلان بور عفن ءاركذ امهنأ ”ىديزيلاو ىمدالانعفتصملاف ||

 كفقرأام ”قاسكللان ءتيكسلا نيا 7 1+ .ًارائههكمةر ااه تلا

 فت ىذلا عضوملا فةوملاو فوقولا ىلا لريصئد 3 ىأىأانهه كفقوأ ء ءو ”ىأو انهه :

 امهونيفقوملاة نسما هناةًارملللاقيو يش اًمزولا صرفلا اذقومو ناك ث مدح هم

 هراهظانماهلدبالامو اهاديواهاثمع : راافقوملاسقيو بوقعينعمد_ةلاو هج ولا

 نابت ١ رساافقاونو صّلاك فيقوتلاو فقاوملام_هذوقو ٍكلاىف ساشلا فقوو

 ئدلاف فقوتلاو فوقولا هل أسى أ هتغةو ساو اهاهوو ٌةفقاوماذك ىل اءهسفقاوو لاتتلا

 لافو داسصي ىّت- لني نأ هنكعالفةر طصىلا بالكلا هئرطن لءولا ةفقولاو هضعولتلاك

 عفلسل دمطتاسةدّو طم ج» ةفيقو نم .ةمصث قيسحتالف

 افكو تملا فكو :( فكو ١) .سوأ نب كلام نب لاس ب نم راستالاوس الل

 أ عطنلا فكولاو ةريزغىأفركو ةقانو هسيف ةغل تيبلافكوأو راق ىلافاكؤواكوو |

 ْ بذوق
 اهبارغوبكيبفكولا لثمءادرع * ةطمخو "تس نبا نهمل < ىلدت

 تكوي ف كو دقو تالا كب رلاهفكولاو همت ىتهفكونأ تا ازام لابقد نتا نارا ١

 ' لاق بسعو ةصقنم ىف كو اذه ق كاسلعإ يللا ةيبملاسبأ نكح ولاو أ ىأ |

 ندر ةدايزةمشلف .(1) ظ )١( رعاشلا|
 نب سدق لاقيو سدّقلا ىرها 21 يم

 ها مطألا 1 ق 1 17
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 ولاو ريثك ىأ ف تاوو ففخو تسشع (فحد) « افسوا#م نيالاءاوطحان

 فو دقوكي ردلاناضر' فدوو ندسح ريثك ىأ فور هو شد رلارشكسلا حاملا
 ةّر# تسبلو دوس ةرا حا مف ضرالا»افحولاو ةفاسولاو ةسذوولا مسالاو مذلانهرعش
 فح-وو دديلرع5قودو عسضومرهقلا فاحوو فاحو ع-هلاو ةفحوءاد وسلا ةرضصلاو
 لبالامف>اومو هلم اة. سو فحوو ريعبلاكدكو ضرالا<«_ةْببرضاذا ل_-را

 ورعولأ لاهو «اف-وملا فراشلاتنأ أرامل مزجارلا لاك لوزهملاريعبلا فوم او اهكراسم

 «تفخوأف ىمطاللا تفذو (تن) عطومفداوو امصعلاب برضلا حولا

 فدو ىف خوا هنا قحالل لاق وم طاطا ٠ نم هتفشوأ ام ةفمخولاو حزات تح هس رض ىأ

 ءانالا فدو (فدو) مست ناك نموهو اضبأ ناسقلا هل لاةو" ىمطخلا فحوب ادلب

 ءارضانا ةضورلا ةفيدولاو ةفدولاو تف دوفاسمترطقتسا ىأ ةمصشلا تفدوةساورطق ىأ

 دعاصوب أ لاف تيس نواسماكت ريضخ ااذا ةدسح او ةفدو ضرالا تصصأ لاقي تبن نم

 ةرمضأت هسضورلا تناك ذا بشع ع نمو لقب نم ةغبغسطو بشع نمو ىل-ةب نم هفد دو لاش

 لادبف دو ّرءلاقب 60 ذو ةركنم ةء ذغ فو ةركشم فد دو فاول- لاشي هلم

 ىتساانيتتس ف فذوت جاجا حرش تر دلاىفو هسكتم كلر كووطخلا سراقب ٌرءاذا ةدقم
 فذوآلالوق,ةدبعو أن اكو رتخلا فذوتلاورعوأ لاهو ركب ىأ تنبءاع-أ ىلعل خد

 رشد لوقا عارسالا

 فذؤدانللاو ئارسصلارغ اه ان من اك لاحرلا,بئاسصتلا ى طع

 انروف 'ربفرو دقو ءارفلا نع عسساو ىأ ف راو ”لظ فر :( داما ىطعيو ىأ

 ةريؤألا يال ر تاو فراووهنزتهاىأ تدناافروو عستاى أ افيروو

 لثمريللا ةعرس هزولاو ةلتم نوقع اوابقأات عرفو عرس[ كفذو (فن )

 اذا"ىردحلاو ح رقال لاقي تمكلا سا لاق رشقتلا فسوتلا فسو ١) فيقزلا

 لكيلا ر طر هداج شسةْدَعَو هدلج فاسو دق لفقاذال بالا ىفاضبأ بردللو فرو سد

 'الأ ئثلا اوةصاوو واولا نم وع ءاسهلاو ةسفصواسفصو ىلا تفصو ( فصر :قعع

 ٍْ ديعلانب ةؤرظلاق اةصاوتءرامص ىأ: ىذا |فدتاو فصولا نم

 ش افصنتاىذاا"قاذحلاراكراح « ه.بتدمدمأن مينافكىنا

 اريعب فصرخامثلا لوقو راوللانسافووةرامص ىأ
 عودثالال-لحالدالااهل « اهادبتفصو تا دأ اماذا

 امالغمداخلا فمصولاو هب رريغ نم ةفدائشلا عمس نأ ةفصاوملا مو ريسلا تداجأدي 7

 *افصو عجل او ةفاصصولا نيد فو وهف ةمد1نا 3 غاب اذا مالغل |فصو لاب ةبباجوأ نأك

 تفصوّساو فثاصولا عملا فاصيالاو ةفاصولا ةئدب ةفدصو ةيراعلا اولاق اعرو ساعت لاهو

 نوبولااّمأو داوبلاول_ءلاكة فصلاو هب لب اهتقام ال فصونأ هنن سا ىلا داب املا

 تراضو لعافلا م* اوف تءنلاو تعنلا ضمه دنع ةفدلاّنالاذه ٌةفصاان نو ديرب سلف

 ىر# ىرخامو همسشو لئموذ ىفءملاقدرط نمامهيلا عجرباموأ بورش مون لوعقملاوأ

 ببال
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 ااا

 سدلفدودلا نما ذىوسامو عقنأ اذا ىوبلا ف نوكب ىذلا ضسسالادو داااضيأو هو ددنع |

 فن موبار فذخ أ يف فغنلاميلع طاسبح وجأ هو جوج أيا ثيدلسا فو فغنب |
 ةماهلا رسكفقنلا ( فقن اللا فنغتوهفنيلبل نيب ىوهمل كو ,ا وهلا ففتلا |
 مويلأىأ فاقئادغو فان مويلا لاقي اناقنو ةققانم لجرلات ققاندقو غامذلا نع
 سدقلاى عا وق هنمو دسهلا نع هَنَعَعْش ىألاغنلاتفةنورمأ ادغورتسأ

 لطظن- فقان ىلا تارعمئدا « اولمعموهنيلاةادغى اك
 فن أو ادداو يردارخلاك اونوكتال مهلوقو هنمح رخهست مظعلا كتيطع أ ىأ ملا كتغنأو
 فا.ةملاورئاطلا ف اق:مفاَعدملاو هتدرخسائثااتفقتناو هيفهض_رخكصأ ىأانداو

 فيلا نكن محلل ليلقلا نيعدخ الا فنمفلا ل جرلا فوقثملاو عدولا نمبرضا
 تفكت هنملانة.نذالاةم<ودأ رلانيب ىعللا لل < أ ىف ةريغصةددغىهو ةفكت عجشذي رجلا
 ناتمزهالاناتفكتلا ثوغلا وأ لاو ب وةعب نءاهتانكنترهظاذاةننكستم ىهفلبالا

 اعبر ذالتق اهلنا هقول فاهذسخ ًايءادوهو لاه ريعبلا تكتف ذخأي مرو فاكتلاو
 سس رقنيب تناكة عقو فيكن مولو عضوم فيك: تاذو ةفوك نم ةقاذلاو فوكتمربعبلاو
 فكتبإل ثيغاذهو كذع عطقنا اذا كا ذو هتدطتأ ىأ هدفك او ثرغلا تفكتو ةنانك ف بنيبف
 حزنرال ىأ فكس الر نالذو هعطقأ أم ىأ نيم ونالواموب راسدسأ هفكناماش.غاميأرو

 كلذو هتفكستاو افك:هرثأ تفكتو كعبص اد لَدخ نع هتسحن اذا افكت هفكسن أ عمدلا تفكتو ا
 صالا كاذ نم تفك:و له سناكم ىف هتضرتءافارث أ ىَدؤيال ضرالانمافاظال_ءاذا
 ئشلا نع تفكتو ةغل فلان تةكتوءارذلا لاقو ورع ىأ نع هنم تفكتتسا ىأ افكتزمسكلاب

 ثاكستنالا ل .فاكتتالاو اذه برضف فكان اذهبرض ل ارو تفنكل ثم تا دعىأ

 مهلا ىبأ لوقهنمو
 افا الاووهللا ىزعتلادعب « ' افاكتنا عجا ار سلق لابام :

 ديردب اهرك ذ عفتراو لاط ىأف و: ْئشلا فانو فاونأ عمبباو ماسلا فونلا (ف 2(
 ةيسنلاو سم ديعو مئاهوبأ ف ا.:هدبعو ْىط لبج فة يض» سلا سارعش ف فونتو |||

 ىل_ءدازاملكو فدوةنامو فو ةريششعلا يو اولا نم هل_صأو ددشدو فة تدان لا

 ةقانو فان رصقوداز ىأنيعم_بسلا ىلع نالذ فينو ىناثلا دقعلا غلب ىتسفئوهفدقعلا
 لاقو «* فا لهمع ىتو نعمت « زحارلا لاه عاف:راىف لد وط ىأ فان لهو فاس

 سدقلاو عا
 اريصعت دق هقوف بابضلا"لاظي « هتافذقنعريطلالزتافايإ 22

 تداز ىأةئاملا ىلعمهاردلا تفاناو فرش ىأئ ثلا ىلءفانأو

 فيجولاو .فجاو بلقو برط_ضا ىأئ ثلا فسو (دنجت) الرسن

 لاقي انأ هتةجوأو افرجووافبو في ريعبلا فجو دقو لددلاو لو الاريس نم برعض
 جالا لاق ماعأام ىأ باكرالو ليش نم سلع مهو ف ىلا.عت لافو ف عاف فدؤأ

 سس

 | فيلا( فد ) سدللا ةلازال سامقاا نعاولدءم_مناالا”ىدعساسقلاناكو”ىانم هملا

 رئاطلا ف امم فاقاللاو هلوق
 اميدأب ىلا مسنلا عمجبىف اذك
 ب اطااراة:,سوماّةلاةرامعو

 ىنت# ها ءازلاو
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 نب”ىدعةدان زةعس ىف )

 عامرلا نبى
 غلبخ مصانلوسراد نم

 هما

 بذاكلا ل.قريغ هلع يع
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 "ىلذهلا|
 ىرزئمقاسلا ف ص ىتسرممأ «٠ ةفوخااعدىراجاذاتنكو ا

 اصئئاهغركذي سلع نب بدسملا لوق هنمو :ىنهعفصتناوراسنا!فضنو
 ىزديال برغلاب هقيفرو *« هسماعءااارابنلا فصت

 عهمدشى أن وقعب نع ةفاصتؤاف اص مهذصلب .مهةصثو لال ساواو ف ذفسم صاح ءاملاو ىنعب

 دسليفا»
 الواقانوفصن م عنامأب «» فسركو ”قزار نم لاءاهل

 اذه مالا يلارسكسب فسنماونيرطلا فدن خلا فسنل او رمل فورا ىأاملةوق

 ٠ «فصقأ لاقي ل دع ىأ ف صن أو فصتنا ىأرابنلا ف صنأو فصانم عمماو ”ىعمالا لوق

 ا (ةههمو هسسفن نم اضعد هضعب فسنأ ىأاوفصاشتو هئمانأ تفصتناو هسفن نم

 رعاشاالوق )١(
 بئاغلا تملا ىلا حلاضرغ هه اههجو فصانت ىلا تضرغىلا

 لاجلباىم طسقل اذ أ ىفاضعب ف دن أ هج ولا ءاضعأ ضعب ناك نما اءاوتسسا ىنعي
 نيفصتولعج ىثلا فمماتو اف._صنتانأ ا هتفسن وترقخا ىأ تف_هتوةيراطلاتفصتناو

 رذنلانبنامعنلات نب ةقرح تلا مدخ ىف صاتو فصالا ىلع هتمساف لاملا هتغصانو
 . فص: ةقوسموف نحاذا « انمى مالاو سانلا سواق

 رسكللاب هفضن كلذكو ةهعملا داضلاب هكسما ىأ هّمأ عرض ىفام لمصفلا فضلا (فخ)

 لاجراء ام ةفطنااو فاطنلا موب اورثكوأ ”لقىفاصا !ءاملا# ةفطنلا 4( فطن افذن

 كلوا فاو فطأ فطن دقو هنالم_ءاملانافطتو ىطسقلا طانلاو فاقن عاللاو

 تطرقت ىأتأر 11 تفطنتو .فاطذ عهللاو طرقلا كي رغلابةفانلاو حابصلا ىلارطةفوطت

 00 لام حلات بيعلاب ظاتلا اضف انلاو طرت غطت ة سس

 لاتبو دفىأاضد أ ءوذلا فطذو هرغ هفطنأو هب رب مها اذ اريسكسلابلجرلا فطن دقو

 وح ارلا لاق لا فطندقو وحلا لذردلاو خامل لعةصشلافا *افطنلا

 هدنعناكج وأ,هاوقو نئطاتامىأهءتفطات امو » زو حنا فطذلا لدهلا س وك

 ىلاناذا هيث هد لام ىلءرامئ فارم ةفناك ع ودرب ىنملجر مءاوه ادعام فطالازنك

 ( ف لثأ ا برعلاهب تب رمضف سعشلا تبان ىتحامون هدنم ىطءأف نملا نمكرسسك
 فاظذنلاو همن ىأاف. ظاتانأ هتفظنو فيظنوهفمذلا انئدشلا فطن دقو ةواقنلاةفاظنلا

 هتفظن لاةدالو حارخلا تفظنتسا لاقي هلك هنذخأ ىأئ هلا اف ةيلاو ةفاطنلا فاكس

 فءئامهباك ىداولار دم نع عفتراو لسملا هنوزح نمر د ام فءنلا فعن )

 مع ماوعأو مطب حاطب لاقي اك ءذ فاعن لإاةب "ىجمدالا لاقت فاعث عولباو فيو و رسو
 قلعت ىتلا ةدل كب رلاب ةفعنلا او هّتذراع قيرطلا تفعانو هريغىلا هتك رتاوشلا تفهتاو

 كيرصاا,فغنلا (( فغن ١ اضيأ ةياؤذلاوديذعلا ىو .ددسعوب أ ءاكس لدرلا ةربخا ىلع
 وبأ لاه ةفغن ةد_باولا”عصالا نع غلاو لبالا فونأ ىفنوكب ىذلا دو دلا ةدعم نيغااو ظ

 ىلع
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 فرفا!نمادن ورهءنو_بسمهيقرذلا نم هنو الافاستلا مالكل انوةستش ىأ محال لاق

 م«اود ميلا اوعذو ا اوعّمتجا ىأ ارهذفهلوقو تدع ضرأ ىف مهنالو مب ردن. الئل خو هف

 فدملاو هضفن ماعطلا ف نو  ناراستب ىأ مالكلا نافساشت امه لاقيو مهااحرو

 هنم طقمدامةفاسنلاو عفت م ءالعأر دصلا بوصنم لد وطءوذو» و ماعطلا هب بق سار ام

 دج ا رصنونأ» هاكح ف #س خم هدم نأ اكنالذان نأ !لاقيو ضااسللا لكو ةفاسألا لزعا لاقي

 | فوري دو عدم ا ىأ هل ولف سنتا لاقيو دز ىلأ نعءاسنلا امعلقي تل آةفنملاو تاح نبا

 كينسلا فوسنلهناسرغال لاقي و. فمسانملبا وبفم قميشع لأ الكلا عاَممي
 | افاكلدو مازحلان م تقف رع شرفلا ىفدأ اذاكالذاكو ءو دءىف ضرالا نمهاندأ اذا

 مزاخ نأ يريشب لاق دوه وهو همقذ م براقتل نوكي
 رابغلاهنبطءاوسد د اهيقفرءمازعإ فودن :

 ”ىدعء+!لوقىلاىرتالأ

 7 زد ةأايكروز دكر هلو براة شف صف

 هف-كنتو هر رشافشن هفشذ ءاملا ضوخلا ف شنو رسسكل,قرعلا بوثلا فشن (فشن)

 ةراح اضيف شنلاو ءاملافكنتتناكاذاكن ,ركتلا#فشنلا ةنب ةفشذ ضرأو كلذك

 ىلا ىهورعونأ لاك ةشنةدحا ولا هيف ةغل نيكسنلابفدنل 0 دوس ىشو ةّرخخلا

 دشنأو لخرالاا ميكلدت

 هفك اهتم العةفشنو ه هفشرههتناكنك ىوط '

 لوقيو اني رشاذا تفشنت ادقو بلح اذا نيللاولعن ىتلاةوغرلا ةفاشنلا تمكسلا نبالاق

 ةفاشناهاىأ ىئرتو فشنتمكلباتسمأ لاقيو اهيرشأ ةفاشنلا نطعأ ىأ فكنا ”ى هلا

 ةفصنلا اًضيأ فصنلاو ءوذلا قددحأ ف صناا ( فدن )ل ةبغرتلاو فيسشنتلا نءةوغرو

 قدزرما١لاق فاصنالانم مسالاوغو | :

 مئاهوفانءنمسهئدبعوثي « ىتبسو تسولافصنّنكلاو
 متقلا,ناهضنءاناو فصنلااهلف هنع قا ئذر تبان'ئبديزأ أارقو فصنلاىفةغل مظلان ف صنلاو

 ٠ الب ف.صنا هريغصتو ةةسملاو ةثدحلانيبةأرملاْكي رحتلا#فصنلاو «فهسثءاملا غابعأ

 فصنلاو ٍبوق-ءينعنوفسنو فامثأموقو فصنل جرو فاصنأاسزو ةفصانمال

 ةفرط لوقهنمو فصاونلا عجلاوءاملاىرجم ةفصانلاو فصاند حاولا مادةنااضنأ

 ددنمفصماونلاءنيفس ايالش « .ةودغةيكلام لاح ودح تاك

 ةفداثلا لاه راهنا فيصنلاو باحر ف ضاونتلا ”ىءدالالاقو

 ديلاناذمقتاوهتلرانتق « هطاقسادرتلوفيصتلا طقس

 رعاشلاكوقهئمو لاكمفصنلاو ئثلا ف ص:فيستلاو

 فيهتتالو تاريتالو و فصنالو دماهذغي مل

 كأن .2]١تفصن لود مقسم تفايازأ# ئثلا تفصنو هغبصنالو مهدحأ دم غلب ام ثيدحلا فو

 ندنجو أ لاق ةقاسرازالا فضو هس أرد شلا فصنو هرتعفصنو فمثلا تغلب ىأ
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 || ةئمو فوق عجبباو لضنلا ضي رعل اماهسلا نم فرلاو لاقت بيثكسلا ةفغ بيثكلا طال

 لءطالاعافالاكمداوقلاريشح * ضهانىفاوخ اهل تان, فن
 هئمو عس .وءىأ فوم راهو فوختمو فسح مهسو مهسلا تف هذم ل وةتفاعللا عافللاو
 هلجرىلا هيي ضقطبرب نأ سلا ف اخو * فومراغلكث د_جىلاىوأت هرعاشلالوق
 وبأ لاقو فوم سد هنم لوقت هنمكلذب عنجبارضلا ربنكصأ اذاكلذو هرهظ ىلاوأ
 اذا تفدنا لاي هحارضتسسائشلا فاتاو دافسلا عر دقي الف هسضق تصعب ثرغلا
 «( فيغا) «تغرفتسا اذا باصسلا عي رلا تفيعتاو يلا نم عرشلا ىفامىصقأتجرختسا

 الأ نط_ةلافدن (فد هريسغهفخأو فو مف مضلابف حن دسقو لازولا ةفاحتلا
 ١ .: ىشعالا لاك هريغقريعتساا روف داملاب هيريض

 فرد رهزع قوي كفك - اه ىادتلاءدنعسااج :
 [ ميدي ع جرة عرسوهواف دن اهريسس ىف ف د_::ةيادلاو ه.بتمر ىأ يشلايءا.هبلا تفدنو

 ىهتذززنو هاكه حز ا ذا افزنرك#لاءام تزن «(فنن) فودلملا نطةلا شي دنلاو
 بهذ ىأرثبلا تذزتأءارفلا ىحو هلءاف”مسيولام ىلعاضيتفزنو ىد_هتيالو ىدسعتي
 جامعا لاق اهححاصا_فزتأو ريسك-لاب هتريع تفزنةد بعوأ لافواهؤام

 ربعلا الن مةربعلا ف زثأو « يهد نم رمعمباحرصو
 اضدألافو :

 اقزنمأسش بح الن امزأ « .افزن.رايدلانفارأدقو
 درعب الل ددناو نو هركسنال ىأ نوذزمي الو اهنءنوعذدصد اليلاعت هلوذو

 ْ ارعأل ؟منكىادنلا سئل « متوعجوأ مفزنأ ل ىرمغل
 ٍ ءاملان مليملتلا مضي ةفزتلاو همدفز:دق ىذا! فوزأملا لممفزملا نواه موقولاق
 ٠ الأ وهف فعضي ىت-ريثك م دهنمحرخاذا مدلا هفزن لاقيو فن دملاو ةفرغلا لثم بارعشلاوأ

 هلقع فزناذأ اضيأ ف يزن ن اركسسلاو اطرض فوزنملا نم نبجأ ل ا فو فوزنامو فيز
 ئرقو مارش عطقنا اذا م وءأافزنأ لاتدو هت تعطقنا اذا ةموصحلا ف لبرلا فزنو

 دينوبأ (فن]) عطقناد مضر امبهذاذا موقلا فزنأو ىازلارسكبنوفزننالو
 تفستتاوهلدأب هعلتقا اذارمسكسلاب هفف ف. "الكل اريعيلا فسنو هتعلق ات ءانبلا تفسن
 1 زحارلا لاه هتعلتقاءىدلا

 هيالصأ ىلع سدملاا؛طابغا « هيادنأ نمل طاف ستتاو
 لاق بولا هنع”صخملا اذاري_عبلا ىبن< ل_برلا ضكسررث او راج مدكرثأ ف يسنااو
 : قزدهملا

 قّرطملاةاطقاا صوف "اكافمسن ٠ اهزرغبنجلا ىلجرتذذت دقو

 1 فيسن مهقطنم موقلا مامأ 00 اوكضفاونرثدت مولا لأ:

 ١ ”ةرر# 1



 ل اهيا تارا الا فانا الا او ينحت واكو ذو ثا نيل نير ا 1عاجال ا

 ىفني_عقج ىأافلاكمولوق هسنمو رسكسلان فا اهدح واف اهل تانجو ىلامت هلوق هسئمو ا

 لاق .هبق هناسنا *الر ءاكتاذامالكسلا ءىطد ”ىدعأ فناني "فلأل جرو دجاو عضوم.||

 تيمكملا ]|
 لوثأ كوالا, طوالاقدرلا نم «. هناك :فاأدغلستءالو

 ناوافلزاذفنو ةرئتكمنيذغفلا ةمذخ فان ضاو» ىظيلا لب قثلا لجرلا اضيأ تلالاو
 ' 5 رعاشلالاع | ا

 لءءاموهفدرناوافل طرا ىو »* ةدأر عردلا قفاه مهاسن ْ

 فيشالتنالف ىبضرأ ىو هحانج تحت هس رركاطلا فا لاَقيو عراقتىأمهاسنهلوق |

 ْ دشنأو لهالاريثكسا!فتمللا عضوملا"فئلالا ”يوعصالا لاك فَلمتان وأب سشع نذلإ
 ٠ "ىلذهلاة يو ني ةدعاسلا

 ْ تشخالاّن هدصو<فلأق.ض « منأعنسحاذاَنوماَقمو 0
 توقع ْن نعةعرس كلوا قاضي هتفقاتو اهل هفقا أر كلاب ئثلاتفقا فقل 1

 ضواا ف قلدقو طئاخلا طوةس كير هتلانفذالاو قذاح فة ىأ ف قا فقث لج رلاقي | |

 ةطرتتلا# فقل ضوحو عسناو 2 نمر اعلا

 فقالا لهنا ضوك ءانشلانيح ب تنفر دقلا يظع دامرلا ىاك 0

 بيودىبألوقهنمو هلثمفيقالاو |
 ْف.ةللا ضومار عفش اك ه« .امازةيداعربسءرترذ

 م 0 ازامهتل مى مولجر أ ىلع نودي مودا !ةيداعلاو ميجا اوهلو 40 |

 ىلعهلتلا كاد ل ل لا عا اان فهل 6 02 فلو
 رعاشلالوقو تاقام ىل_ءاسهب رسب ةلق نالففولان مولر قر ئشلا

 ىنآولالو تمارالو فولي 5 ىثتافامردعت اذ

 رمبجتملا نافهللاورط- ذمافمهللاو ثرغت_س مول_ظملافرهلملاو فذ ءافولدارأ |

 ةقيلةدحاولا لنا فيالا ل

 الا هنهداكأ اذاافأن فأن أ ماعطلا نص تدي رو ,( فأن 4 نإ نسا

 ْ : ثلا فتش افافتن رهسشلا تفتت (عفت ماعلا

 || ةفاللاو فنا نم طةسامةفاتنلاو خانلا ف اتنلاو ةرثكللددشروعشلات غو فتانتو ا

 اور حولا نم كدعناصأ, هتفتنام |

 أآ] ءاملاءولعيألناكمكي رعتلاب ة_فدقلاو فحتلا هيصقتسيإلوأ.ثلسعلا نم |

 ْء لاشو ”ىعدالان رع بال [ةفكسأ يبان يس تانيا

 سوماتلا فلا فمفانالفوهلوق

 هد دصهفمفل "ىرهوا لوقو

 ما نيغلانهفشغل بار ىلاو طاغ

 00 معلا هتك
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 مكحلا لاق 3: 69

 هأ "ىرضخا



 'ىاكىدسالاسووملاوبأوه(1)
 دشن أل ازبض هل اوقو سو.اقلا
 ددلا

 دبوارتوأرخم
 ها "لن ”ىرهواادا نا لاقو
 ميك

 «(فئالم « (ءاقلا بانا« 6 /

 لا كتر رك ذيل تفتت طق باطغلا ىقشانغاو اننهده معا تسسيلامئال كديورو |
 أ أت وكن الذ لاقيو فو هك مولباو لبطما ىف روقنملا تاك فيكلا فيك )أ
 ْ لع كر ننكانلا تال رح زا نكشف مب 0 ذم

 || كداولاةةسموهو طقعيلا ل_ةمسفعللا دسع ون لاق (فض) (مال راض إلا

 ةخارح فصي رعاشلا لاق رعبا تاج فرش فيلل لاعبو

 : لعفالعفتاعفيك لوقت هيىزاجي نأ مصامهسلا تمضاذاو قاب نور شكت فمك كامن ا

3 

 ١ 1| ديراةلاكاهادق بدمطلا تساف ع. فطار مق ةءو أمر أ

 ١ انطو أ امقتعم ىضتااذا هاروت فدي حاملا لاهت اهتاوجفترزفح اعطت ركيلا تفلبو +

 تيقن بوثلابت قتلا( فخ )ل ةفيلتمنالفريو تغفل ىأرثبلا ت تذيفن ىعدالالاق ا |(.

 000 * لكحو هيتس ام عادا فانمأل اوه

 ةفرط لاك بوئبهتمطغوأ فالله. ءلع تدسرطاف1

 | رزالاباتهضرالان وذل « ممكسااق.عاوحارم

 ا
 ا

 || ةيفدلملاوّدرلا لثم ىنرلخلل سول لاي "لأ لئاسلا فناسأو هّتبفناكةفح الم لسجرلا تفحالو
٠ 

 قوة فلنا تدح او قاهر ضر رانك فاغللا”يبدصالا لاك فيلل فدالللاةد_داو |

 ع أ  رختلاءثتصللا فرصا ديمعوب أ هع هاكس ديد_ثلا بردا !ففللاورعوبأ

 رعاشلالاق مق لزانمن 0 طوم ماطق له

 . ىلا هءفض.»”فاملاذاق 3-0 ةيتشدولأ ل حم“

 مضلاب ىلا فطل (فدنا) ءاعمالا نم فرص .الام كرمي رككو هنرعزم-هضعبد
 قيفوتلاىل اع هللا نم فطالاو هتف قذرلا لمعلا ىف فاطللاو بنطاو فرغص ىأ ةفاطا اطلبي

 هاماخ ا وطختا لشمهسفبا_يف لح دأ كارب بلا فاملتساو بارشلا عضومل دن لاذاكلذو

 لوةيفنبالابطوداصلا ف نذاملاىشلاو هن راكح تلا فانفالاو هوثيفملاوهب ول

 : (١ رعاشلا

 داذر فم سعب نأ سف # .ميتن٠تمءتاماماذا

 داصلا ىف فلل ائدلاوأ 5 رو أن هاو اريخا

 نمو ىأ مودل فا نمو أؤاجمهاوقو فئافالا عيب اواهرمعو لعل ىلغ فان ام هئاعللاو ا

 مهةيفلو مهفلب واج لاقي ىّوهسش لد 2 ابق نءساةلا نم مكانا مهيلابشأتف مهفإ|

 ىأ

 ا

 1 | | لاه نآ رارغلا عمي نأ هنغ هللا ىضر طك ولأ «سعأ ني خح هنع هللا ىذر ثم ان"ن نين دبر ثو دس

 1 ( لافو قدقرلاديزلاوهو فخرا ل-:.فغللاو فانغللاو تسعلاو عاقرلا نم عب أ تاعخ

 فاصاو ثوفغلاوب أهفرعي لورق ا!نمسنح اضيأوغو رامخ هاعركلا وضاق دش

 || ىأن الذنم ةفطلاتتءاج لاقي كلب ردتلاببطالا ممالاو هيرب ىأ اذكيهفطلأو ةيضعلاو
 أ ءاسلناف هبيشق رخ رعبلالجرلا فالأول ذرتار هال فطلّتلاو ةٌرادملا ةفطالا او هيد

 ٠ قففاتو 0 اودع املا 1س تازإدل ىلا قفل (فنا)ب هريغ



 "5 «[فوك]و * (فاكلا لسف)

 ملت ةفكت_ىلا نويعلاو دب «  ةزاع كام نم هتقماراذا : 2

 كَ زىأل وقدهمو هتففكل ثم لحرلا تةكفكو

 رفع ىهو ىلك أ مكنع تفكذكو 3 مكلال ىلا تنكس ىنرتملأ ش 2

 رعاشلا لوقو
 للداهزواجي ىت>اشل « .ى رخأ فكوةراع سو

 نو اهعدن ماس ممحات ىهوا مفك دخأت ىأ ىرخأ ف ك-:ءاسوال<:و تيإسقأطن لوي

 ةرخاوداواانيبن وأ ف لكسلاو معسل .ىعسلاك هج ولاولءرءوش اكد (فك 2 اهيلعردمن

 تدك ذا فاتك لاتيوفك الجرلاوةقاعلا سالاو هيجان
 ناك اذا”ىيهدالا لافو وهام قارتحالاىلاداوسدر «-2فارطأ ىف ىريو فص ف هنزج
 ءافاكة قانلاو فاك أربعملاو ةفلكل |كلدف صل اذن سداداوسهنرج طاع ةر ها ديدشريعبلا
 ئشلا تفاكتو هيلع قشياسعم ص أ ىأ افيلكت هفاكو مب تءلوأ ىأ مال اذه يتفاكل اقيو

 الأ تاعلاقيو هب'ءيالامل ضيررعلا فلكتملاو قسوأ ةبئان نم هفاكتتامةفلكلاو هتمشت
 هتطس ىأ هفنك ىثلا تفنك ( فنك ( 'ءلءفتوهوافلكتال ا هقطت لا ذا فلك ئشلا
 افنكسحو بناملا كر رتلاءفنكلاو هنواعملا ةفناك-ملاو «ةنعأ ىأ هتفنكأو هتنصو
 لبال ا ةفنك ىف لربت فونك ةقان لاقي ة د عوبأ لاق اسهتم> ان لبالاةفدكو هاحانرثاظلا

 ءايدح ىأءافنك ةاشديزوأ ىحو روذقلادعبت_تاكدعبتسنالامناالاروذشلا لثم
 نم هب. .- أ ىأ ف نكمءالسم لا ة يومه فرنكسلاو هباوطاحأ ىأ هوفنتك اوهوفنكتو

 ءلم فنك ثيدحلا» اجهريغصتب و ىارلا 5 اداهسفنوكتءاعورسكلابفنكسلاو هيئاوج

 فمنك !او فكي هذال لبق هنمو رقي هنال اينكسرتلا ى مساو رئاسلا فينكسلاو الع
 موقلا فنتك او فنك أوفنك ألبالا تف: كتض هنم لاقي لبالل ءهقرصم نم ةريظحأ
 ”ىحاطّقلا لوقهأمو تادعىأءئشلان :رعتفنكو و بوقع» نع ءمهلبالاقمشكن وذا ذا

 فاك عسبلانعاتفاملعيل ٠ ركامانوةتاوانادواولا هذ
 تركو ةفوكلا مسااضيأ ن اف وكو وكلاتمعاهوءار +لاهلمرلا ةفوكلا (ف رك )

 لاقيو ةعئموزرح ىف ىأ نافوكى اهناو بوممد نءةفوكلا ىلا ترصا ذاافنن رك

 موقلاو لمرلا ف وكتو نارودو ةةشموءانع ىف لاقدو ربدتسم ّصأ ىف ىأناف :وك٠ فمهكرت

 فرح ناكلاو مويلا بسنتا وأ ةفوكلا لأب هيشنىألحرلا فوكو اورادتساىأ

 رعاشلا لاق ءاعبهلا فورحرت# اسكلذكو ثاؤدوركذي

 اهيموحواتفاكتذدباك ٠ اهموسر تفتلالطأ كتقاشأ
 لاك امرا فرحا هلع خد بف مسا عقوم عةنداقو هسشنلل هور فرح ف اكلاو

 امرفسيإ
 ىقةرتواروطنيعلا هذ .ةبوصل * ائنطسو بنج !٠1 نياكب اندرو

 رسكتورك ذ مال منن كيرضو كمال_غللرةكبوصنملاو رورملا بظ خناريمض نوكتدقو 1
 ١ م والاذ كلوةكبارعالا نماهلعضومالو باطخان وكس دقو قرر لا
 مسسسسسو ا

 5 ا
2# 

 خلا ثيدحلا ءاحهريخ متو هلوق

 نبايةافرنكو سوءاقااىف

 ءاعو اههشترع هيقادوع بم

 نسا“ هلاك عأ ىازا



 ١ ( رعاشلال اف ىدعالو ||| ىفو هارب زج ةدابز ةضسن ىف 1)

 ارمقلاو ل. لا رغد ىكت « ةفساك,ت سل ةعلاط سما نبرع قريرب رج لوقو سوما

 زَمَعلاف دك كلذكو كلعابئاكب قاهثوض هلل اهعواط عم وقل هوشة دكت تلقا زيزع علادع

 لاحت فسكو نمعثلاتةسكلالوة:ةماسعلاو رمقلا فسخ لاقي نأ همفدوجالاّْ أالا ||| ةعلاطب تسل ةفساك لاف
  1لثمافو سباعىأ هولا فساكو لال ائسىأ لابلا فساك ل جدو تءاسىأ لجرلا اردقلاو لمللا موو كنلع

 فثكتو فدكناف ؛ئثلاتةدك (ننك) لخي عفاسومع أ ىأاك |ماوافسكأ (إ] م-هووادبأ كتوعّةفساك ىأ
 مفداكتول ل ابو اهبءاداىأتوا دعلابهقشاكو ءاعسلا الماذا قربلا فدك لاقي || هلوقباب او رارمسغف ”ىره وللا

 ىفو للا اهب رب ىلا ةقانلافوشكلاو ضعبل مكعب بيع ف شكلاول ى أن فادتام ةةساكب تسدا ةعلاطس مثلا |||
 كلذفنتلاوةمئتتس ل سفا ا اهلع ل نناف ”ىممالا لاقو ناش ةقاذلا تفشك دقو لماح هدف“ تك ها هائل فاكتو

 موقلا فثكأو 09 مطفتف جنت مئافا ثكرقلتو « ريهز لاق فو دكة قانا او فاثكلا

 ىو ةرئادا من أك ةمصانذلا صاصت نم بالق:اذي ركلا,فثكلاو مهلباتفشكىأ

 ٌْ مارس و دنع لاو ةفشكع ضوملاكاذو نشك ألجرلاو اةاطس مت نارسل :.
 فكلا ( فنك ]ا برحلاف ه«ىءسرتال ىذا لدا ىثكسصالاو تالا

 ةهجاومهتاءةتسااذاكلذو احافكىأ فاكلا مهب ةفكة فك هتنقا مهلوقو فك الادذحاو

 رادئساام مضلان صيمةلاةفكو رشعة هل ثم عفلا ىلءانيوادحاوالعس ناعما امهو
 ةتيشاح ىهو بوثلا ةةكوم مذلا:ةةكوهفلاطتساام لكل وب ”ىجعمالا ناكو لبذل لوح
 دئاصلاةفكو نازيملا ةفكر وه رسكلاب ةفكوهفرا دتساام لكو فافكه هجو لمرلا ةفكو

 عبادي نازل ةفك اضبأ لاق يولاها.مردغاام ىهو ةئالا ةفكسصو هتلامح ىو
  0نم عمم اةسفاكلاو هراتحئشلا فافكو هفنوكتتارادم ؟ولاففنكلاو

 هنعهللاىضر”ىرامثالا ةحاورنبالوقاَمأو مهلك ةفاكمتم م .ةللانةيسانلا

 مهلأحر ىف ةفاك مهلا انرسسف ٠ عشضتال ضسلا ائياعاع. م
 الا لوق د ذكحو ترا او.ثح ىف نينك اسلا نيب عدل عصجال هن ةرورعض هغفخ انناف - 1

 اصر صرب نم ْنهِسدلأو « ءوسءاز باورلا هللا ىزرح

 "فاك قاشلاو "”فاكوه بهذت داك: ىتح هنانسأ ترمذ ةفربك | ذاريعبلا لاقبو ةبار عب وفو

 ةئاثلا ةطادخلا ىهو هتءثاح تطل ىأ بوثلا تففكواف 2 :!تفكدقواضبأ

 لأ اهل ديال هنال ةفاككلا تءاس
 هييعك ها ”ىرهوملامدوو

 هيام

 فيفاكملا جر تفوتك ةدود ثمة رشم ىأ ةفوفكم ةدسعو* لما دعب

 ا لولا نك ل حرا تففكو *يبارعالا نبا نعاشب أ ةرصن ف كوه رعد تفك د قو

 قزرلا نماضدأ ف افكلاو هسقو هلم فلاءئشلا فافكو دحاوردصملاو ىدعتيالو

 افافكد# لاق زر لعج !مهالا ثردلافو ىنغأ ىأ سانلا نءتف كس اموهوتوقلا
 سلا نم لاظت_بي ىذلاك بحاح ىل_«الدب عضتنأوهو هتعضؤة سا ئشا |تففكشساو
 نالذ لاقي سائلا لأب هفك دع نأ وهو ىنءعففكستو فكم_ساو هارتلهءىذلا ىلارطتت
 لوق هثمو هملا نو رظنن هباوطاحأ ىأء ثا |لوح موقت فكتسا ءارغلا لاف سانلا ففكسي

 لبق#نبا

 اذا
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 عتسف أ: رج تلا تقلق عانخالا نمةسهطةلاكف قالا نمي رصقلابةفلاو | [
 اها

فيللاناهح اولأ !تزرخ اذا ةنيف ا تفاقو هنطهنعتض مفّندلاتفلقو |
 اهالخ ىف تاعجو 

 فينقلاورعوبأ ليلا نمافتلا ضيبالا فقالا ( تنقل رقلالبفيظلاو راقلا |

 لاقيوهتمةعطقى ل مللان ءفيتق ٌرءديرد نبأ ىو ساّتلاتاعاج وبيشال

 فقل جرلاو اموللغو نيثذالارغ ارغص فذةلاو ركل ءاماوذ باسل فرقاو تك .:

 فتالاربيكلا فانقلاو ر لايم ادرقلا تذاع قوم هوب

 فوص لس :هنبقر فاب و هتيقر فوةبهذخأ م واوقواهالعأ نذالا فوق فوق )ل
 رعاشاا لاق «اعسهّنبق ربكأ هتبقر

 ييتوأ عيتسنأب لاخا .٠ ىنأرغل فن ف وةبتو

 ةفاسلا عم اوران' الا فرعي ىذلا ف ئاملاو ضرالانظدم لح فاقو كف توق ىأ

 لاقو راترييوسول ااذاءرثأ تفق لوقت

 ةةسوأ ران *[ فاق اك * يقفوقت لازتال اع تيذك

 0 ةيقارجلا#ب فاق - .رثأ ف اتقاو بترعو اس

 ىذلال طنا نماشي فتك“ الاو بفتكلا ضب مع انبعلا#

 | كوم هنبنمو دين مق دب سججو بالا ةيضةقدتكلاو حارفتا هفتكف ضارغىاعأف

 ىثعالا

 فددكلا هعو دص ىلأ دو نيا اهجالراشتلاءان اوأ 1

 <ىماطقأ الاه دقملاو ميلا ةفيشكلاو
 ناكل تاليها ضدرتو *» 4# ٠ سل 1ك! ءالىذلا 18 ا

 ورسلا اهل ءانوغلا دعي دارملا ىهلاةيوةناقتكة دحاولا هذمريطب املوت ا دارخلا ناغتكلاو
 أ تعقترااذا تفاكلو لنا ثقتكدقو ديورلا ىىدملا فدكلاو «نافتكلا ءاعوغلا ايدل ع ٍْإ

 تنتكورتتالا لعامهدح ؟لحرلا اوت ةشينأ اضيف تكسلاو ىنملا فاهفاتك أعورق
 عجو نمذخأي علظ كب رتلا»فتكلاو لبح و هو فكل ا. فاخمىلا هن دي تددشا ذا لجرلا
 افلغلاةفاثكسلا ( فنك ١) ءافتكةفانو فتكأ لج لاتتي تمكسلا نبا نع ف تكلا ف
 لوب مشا ذاراسملا فرك فيك ئذلا فئاكتو ف ثكو هف ءودلا فثكد قو
 عطق دعب ”يلدلا عدس ىف قت قتلا بركلا لود فانركلاو هّمفش بلقو هسأر عفر م نان الا|

 فناركسص نانركلا عجو ةفانركةدحاولا بركسلا وهف فعسلا عم عطقامو فعسلا

 ةعطَولا ةغيكلا فسصكإ) : ةاودلا قسرك هنمو ناطقتلا سركلا (ضرك )

 ةفيسكلاو فسكلا لاقيو ف سكو ف سكع جاو كي ون ول نم 0 ىقطعأ لاب شا نم

| 

ْ 
1 

1 

 اع لدح اف .كسأأرق نموادحاو لءجءاعسلا نمافسك أرق نمشفخالالاقو داو

 هئءاقا ذا بولا تبخسبك تاذكو هبوق رع تعطقا ذارمعيأ تف
 ىدِيءَءاف افسك,هقلاهفسكوافوسك فكس عدلا تفسكو عيطقتلا فم_سكتلاو

 سوماقلاىف هتفشسلتوهلوق
 رام لل لا ةنالو هتلفح باتو
 لاقو ها”ىرهول امهوو ف2

 "لفل او ل: >ةّدامىف فنمملا

 هيتكوا تاسنالل ةقشلاك رفاعلا
 مما |

3 



 ' *(فلقا« « (ءافلابانإ « 0 ْ

 فشقالو ل .بالفدصق « اهتقاشءاسنلالوكش نيب 1 |
 ! ]| تفاح «(فانق فاضقعنمملاو فيت ىأف .طقوهن ةفاضق مضلان فظق دقو
 فاطقلاو ةئاداهذوطقنآرقلاءاجهنعمحو دوقئملاريسكلاب فطقلاو [ةظقبنعلا
 'ااارقلا نم ةيصارطاكف طقاذابذ لا ن نم طقسيام مضاابةفاطقلاو فامقلا تقو فاطقلاو

 | نمفوطتقلاو مسهموركف اطق ناس ى أ موةلا فاطقأو هبفاطقاندى أ مركلا ف امقأو 1

 | فاطقلا م-الاو افطقت ةيادلا تفطق دقو ىثملاقيضا اوه ديو: لاو ءىطبلا باوذلا

 سهر ل وتهثمو

 ' ءالجالر باكرا ف فالق ه اهني ةراقفلاةزركام
 ايهنج ف صن ةمرلاو ذ لاك .افوطقهتبادتتاك اذالبرلا فطقأو

 اروي زجيواف اذا 75 :لاع دطتم الوميتال

 1 ةةاطق عملجاو لتراث ةسفرطقلاو
 درع هيدي وب ءاكحا ودل فولقلاو لك قتلا فئاطتلا هنمو فيتو

 أ ل_ئظءاقلاونا ريئأناق لثم ف اعقل بس (فت) ل و

 || ىأ طئاملابج_ةئاواهلدص أنما هلتقا لطفل تفعقو .ديدثلارطملا وهو فحاقلا
 ا "فقلا (فنقإب مجالا فامئلذ اهتشا وهو فقل ىف ةغل ضقلاو لص أن علقنا

 ١ | 08 دقلدغلا دمي فج اذا بوثاللاقي اهروكحذو لولا رارحأ سب متقلا

 ”فقو .ف.ققو في فج نمتءاشاعفلبالا لاقي هس كم دْشااذا سثعلا فق ىبعمالا لاف

 || "فق فقدقو هدباصأ نيب مسهارذلا ق رتل فافقلا و عزفلانعماق ىأ ىرعش

| 
 || - هو ههوه

 | - . ةفطقت كلالومدجو و « رئاضتنأ الذ قوم دام

| 

| 
 ا
 ا

|| 

 || راصىن-نالثربكمهلوقو فاذق عسهناو ةفقل كل ذكو ضرال انتم نم عفةراام فلا

 | اعروة شالا ةعرقل اةفقلاو ةلابلا ةباسلاةرصشلا ىه”ىمدالا لاق . ةفق هن اك

 || جيشتو مننا ىأ زينل ةّدساو .اهنطق اهتطقترلاهبف لميت انة هك هوو صوخ نم ذا

 ا !فاهعج قاسكلالاقو ”ىعكالالوقاذ_هاهضس ب عطقتا اداافافقاةحاحدلا تذقأو

 | اهلظ ف ديرجأ نبا لوقامأو ةفةةقدرتلا نمدعترا ىأ لحرلا ف ةفقو انهطد

 ٍ انين اف اهفهنوذملبو »* همه ل نوف لطد

 ا (فت) ها عوق دروهوفالااكاهل هسانص لع ودمج ان هضم فدع ه ندير

 ْ ثوغلاوبأ دشن .ةلرغلا مضلاب ةفلقلاو نتتم ل ىذلاوهو فلقلا نب فلق ل حر

 اع 0 »* نباع نب ةمرثساغ اك

 ا رابصنهذاق تدق ع ارمقلا ىفداو اذا مالسغل نأ برعلا م ءزثو اهعطقافلق نئاخنا اهفاقو

 رعاشلال اه .نوتخاك

 رمل ىنحنامالا فافأ تنال * دي ذاكريغ ادع تفل ىلا



 0 «(فشقل# ه(فاقلالصن) 3

 نالفوتو هممت ىذااوهىأقفرةنالفو ةيودالا نم ةفرقلاو ةرنشقلا ةِفَرعلاو دوذتلا ل | وو هسرشقي ىالازنافراوةاقلافركتو ركل قرتزشت لك 0

 دلجن مءاعو فلا ,فرقا او ةأيعا مسا ىه ةفرق من م عئمأ لثملا ف مولوتو مهدنعاهريش دق ىأةفرق مسملفكذقان نعئالف بل -لاسقيو. ىتبلط نأ مسهدن< نيذلا ىأ نفرق
 ”ىقرايلاراجع نبرقعم لاف هيف غرفف لباونب مبطن ملعوهو علذنا هم ل جيو نامرلارو ثق ىو ةفرقلان غياب

 ةفورتلاو فطارقلابذكنأب « اهنيتصوةناسدو 20202
 تفرقأ الو نبعترصب أ املاقي”ىعصالا لاه اهوعغاف فورةلاوفظارقلاب مكملعىأ
 هانادىأ فرق اور عوبأ لهأ تطلاخالو هنن ادام ىأ كلذات فرق أ امو هنم تادام ىأ ىدي
 فارقالاّن ال لذكس دلهوبأو ةيبرعهّمأ ىذلا هريغو سرفلا نم ةنجملا ىلا دىذلا فرقملاو
 اهترمشق ىأا فرق اهفرقأ ةجرقلا تذرقو. مالا لبق نمةنبسولاو لسبفلا لبق نموفانمنا
 ةرعلوقهنمو ترشقن ىأىهتفّرقتو تساذاكلذو

 فري اباوانفاسأب ه .ةبب ركمويلكقاشتاالع ظ
 هتكرتمهاوقو فورغموهف مهتيو هيرب ىأ اذكيفرةيوه لابو هتبع ىأ ل جرلا تنرقو
 هليل لد ىلع هتكرتمواوقب همدشو هورمشقا !ىأ فر قل | عضوم وهو ةغمدلا فزتةم لم ىلع
 لاق هيفرتقاف'ئثلاب هتفرقو باستكالا ف ارتقالاو مكي ىأهلا.عا فزةءنالفوردصا] |

 كيلعىنخأ لاقي ضراةانادمليرصنلا,فرقلاواني دحىرتشا أف رتقموبعب”ىدضالا |
 مهضرأ ابو لسو هيلع هللا لص هيلا اركشاموقّناثي دا فو رسكلا,فرقدقو فرقلا |

 نالذفراقو همه ىذلا فول نمفرةوعاضن أ لاق.و فاتلا فرقلانمَنافاولَو 2 لاقف |
 ىنلاّن اا هنعمقا ىضر ةشئاعثيدح هنمو اهءماس ىأ هنأ هاف راهو هللا ىأ ةمدطالا

 فطرقلا ,(فطرت موص) م مال اريغ ففارقن ءابنج بصي ناكل هملع لنا ىلص
 دعرتا ممالك ذب ترعسن وكت نأ كنأو مساوه لاق ردا فةرقلا(( فقرق )) ةفطقلا

 رقفلاوأ سعشلا هتحولاذا اف قرسكلا,فةدقوفدةلجر .(( فشق اهب راش

 (فدت) عقرملابو توقلاب غابت ىذلا ف ثةملاو فشق شعل !نم مبا صأ لا. ةي ريغتف
 ديدشفصاقدعرو ةديد5فصاق عر رو ةئيفسلاعب رلاتفدق لاق رمسكسلا فصقلا |

 رسكتلا ف ضةةلاورهشلا ي_ثهففءصقلاو انمصقهريغو دعا فصق لاق تودلا |
 فسقوهذك, رعتلاءافدق فصةيدوعلافصقو ةداوما نال اة ب بءالاووهااافصقااو ظ
 ريعبلاريده ةفصقلاو اضيأ ف صقلاو ةدعنلا نعراسكنالا عرس فضقل جرو ناَوْس أ

ْ 
ٍ 
 ا
 ١

 د

 نارةورعوةرغ له ناغصقو ف صق عهباو ديردنب ا اكتم ههطغعم ن هفصتقد لمر ةعطق

 مهماحدزاو مهعفادتاشيأ موقلاةفصقو ةعصقلا ل ئمةرالاةانيماضبأةفصقلاو

 لاقي عافدنالا فاصقنالاو .ةنملاب اب ىلعكلذو نيفطاةاطاّرفنوسبنل اوان ث يدا فو

 ميطلخا نب سنق لاق ةقدلا فضقلا ( فضق )اور ءو» 21 يما رضسلا

 ىق حام ١

 دل لافؤللا مساره لاق هلوق

 ماو هلاق ”ىر هوحلالوقو

 امناودحأ ىلاهدن.: هنال عئاض
 نباهلعركتملاو دسءونأركذملا
 معا هيثك ها "ىنارءالا



 اء (فذق) ه ,٠ (ءافلا بانا ع ٠

 اناع .رمسل عج رثون وفغمف *# ةودغةيبتكسلا عزان. حو :

 نمشلان مبرءمفاغلاو

 ثادحالاراسغأ فن روك, ىذلا ضا كلا فوفلا (( فون ( هاف رس

 ضي طوطخ ف ىأ ف وفم د ربو هلا منمتبنت ىلا رذلانطابف ءاضدسلاة بحلاو
 فوبوب ااهنننأو أش ؟انوغانغن الفقع ام لاقي

 0 اول قع نينغتالت دأو ءافوذسلا تقال فر ةصلا لدن هاف كعاهضوح است نان
 رعاشلا لاق ةفوفةدحاولا

 هثوفالوزنزب « ىلسانتداعاشخ م« هفوفشم اق « إس ىلا تاسزأف

 معي ىهو ةفاضالا»فاوفأدربو قيقر ىأ ف وغم درب ا ةاوذلا ىلع ىتلا ةرمشقل !ةفوفلا لانو

 3 ةورلاق فوفو فاش علا ىو:لاناكملافيفلا (كفن) فوف

 ءاف.فلاو ىرا ا هيناوج نمىأانهلهلوقو فول ا لمه او ه ف وءفاها ف انفأ لهم

 ىلا ذه فيذذول وقب مجال ةدئاز هاف فناً درعملا لاق ىئانيقلا عه اوءاسلالاءازصعلا
 نركي د همارو رع لاق برعلا مانأ ن نم موب ميرا فمفو

 فلا بأ عب رافيضموب مكنأ مكنعريخ ار يحأ
 ىفطا أو حالفلاب مر ىأ

 ءامرل لاء هه.و غامدلا قوفىذلا ماظعلا ف ستلا ( فخ ) (فانارس (

 هن ”اكهلا ثم ىلع بشخ نمءانااضيأ ضسقلاو هيلعاهدرو) ةمهاديهتكسأ اذاهسأر فاكنأب
 انهو بش ن نمفءّشلاو دج نم حدق3_ةااف فخ الو ٌدقهلام لا د حلق فص

 ترشلاةو“ 1 الا ىفام عم ءجن تب رشى افك تؤقو هه. تدصأو ه4 تبرض ىأ

 لئماههو فاسعقو مضلادفا.كءلسو فانادغو فاس مولا مهلوق هّئمو فحقلاب

 'فذق )ديد كلارطملا فداةلاو .ديدشلا برشاا ف ادهقالاو ئث لكي بفقد, فانا
 ةدمعز ىأ ف نطو فنطو فدمو ف دص ل ائماضي أف ذقو فذفةالذو كيرلا ف ذقن

 ىهو تافرغو فرغو ةفر 2لمتافذقلاو ف ذقااًةدحاو ةئذقلاو اهكلستن فاقت

 5 تلا ؤرع نأ لانها نا ور نم فزع امنا كتل و قررتلا

 ارصعت دق ءةوف باءضلا" نلظي * هناق دق نعريظلا لت فدنم

 ىف ىلصيأل ناك امنع هللا ضرر ع نب ان 'ثي دما ىو .فريشلا تهشا ميو د سعوبأ لاق
 ةندقذد- اولا فرسشلا ىضو ف ذةو هاا ”ىمعدالا لاق نودع اذدكهفاذقهيفدصسم

 نيبوحلاةءابهبنرلاةرايلطاب فذقلاو ادق معلاا»فذق هن يي معللاريثكى ؟ف ذقءلحرو

 فذديقزءام ىأل-رلا فذ-قو ةراسؤلا» فدا ةذاو املا ف داش فذافو فذاح

 ودعلا عب رس ف داَقّدم سرفو ريسلا ةعربسس ف اذةلاو ارتلا ف ْءاةَدلاواهامز ىأةئسحمل

 هير ىئةفيدقلاو .ديعبىأ ف يذةو فذق لزغسواهد بل حورط ىأ فوذ- ةودابو

 , 0 ديزي الاه

 مرض مذاوافةاوضتراصخ « اهماحمر ميد رناطمل ةفيذق

 2 22222222222 006000606[ تا 00 ل

0 



 ها 1 (فغ» «(نيغلا لصف «

 6 ةملاو لقةلا وهو فار لثم مخ لاكماضبأ فارغلاو فارغريغرصلا 1

 : دسل لوقو فرغو تافرغو تاق رغو تافرغمو:او ةيلعلا ةفرغلأو |

 ىلقثملا عرق قوذاقابطاعبس ١ #« هشسرعةفرعنو دقلعاف قوس ْ ١

 فورشغلاوهو مظعلا نمنالام فوضرغلا ( فضرغ]) ةسعباسلاءابمسلا هيىعيأ
 اهفشفي ذأ باكلا ف ضغو هرسكت ”لفهت مسك اذادوعلا تفضغع (دنغ) اضيأ ا

 بالكو فضغأ باكل اقي نذالا ىفءاشرتسا كيرحتلا,فضغلاو ا هرسكو اهاغرأ اذاامضغ ظ
 وهو سب رلا ظلغىأفبضغأ مهسو نذالا ىنرتسصراصا ذارسكلا»فضغدقو فضْعَأ
 سع كلذكو اتسع ضغدقو فدع ليلو ةوساولظأ أل للا فضغأو عمصالافالخ ْ

 شعلا.ةيولابلامعاذلا فضاغلاو لامو هيلع فذغتاذا فضغاا نم ”:معان ىأ ف ضعأ ظ

 اذارثلا تفضغت لاقي رشكتو قت ولام ىأ هلع فضغتو نوما طقلا فسضغلاو ضاع

 ةعسسبفطغلا «(تلمغ]) هبفاولش دراببغلا فموقلا ف ضقناو اهلاوجأ تمّددهت

 رعاشاا لاف ن

 ارعابب!سجاووذثمالىلا م« اهلب دونذالن اقامع نكت لول |

 ديبسلا في رطغلا «(فرطغ) بونذاها نكسسملولدي ريةدئازالهلوق_شسفخالا لاه

 (1) رجالاددنأو ربكتلا فرتغتلاو فرطغتلاو ةفرطغلاو ىزاببلاخرفو
 بفرطغتملاة روب او ذو كءاع * يصطاب2غىئتيداعناكنافا

 رعاشلا لاق شدعلا نم ةغلملا ةفْعلا (فنغ) فرتغملاىوربو

 ى.يفكتس علا ماوقنمٌةَفَعو * عب ىلا دي عمط فيا

 ىأريسع هذع ىخو عسرلان مة تباصأ اذا قاف اغا سرفلا تن تفتغا لاقي ئاسكلا

 ”ىونغا لمفط لاك براقملا نمسلاو
 بلطمتارتلا بالطدّرم « ةمَعلِبللا تفعااما ذا

 نجارلا اها باطءوفى أو هراعث اب هعذ مةكلذعم بواطموعوةرتلا بلاط درك لوي

 ةرورا.ةلاو فيسسلا الغ فالغلا فاْغ تمموهىأ « تيمبارغلا هبلهممو 5

 كاك رافال غاهل تلعس ىأ ا مفلغأو .فالغلا فاهتلعس ىأةروراقلا تفاغو ||

 اوعز ل ملابفاغنس هلأ هنال“ ءافلغلابب قاب ؛ ثردلا نب ل سيح ر شوخأ وردع نب ثردخلا

 تاغ لحرو فاءا واق اولاهو ىلاعتول وق هنبوئدأا وهفافالغ ىثغأ اع" اكفاغأب قو
 ىأفلغأ شيعو فالغىف ئش لك كاذكوع اع س وقو فاغأ ف سوفاقأ ىأف لغلانين |

 انافنغةرصشلا تفاغ (فخغ)) فرغلا ل مريع فاغلاو بيم الع ةنيسو عساو

 لج لاقي هبئاجدحأ ف لامو فطعتاذا سرفلافيغتوالاسو امي تلامىأ تفيقتو

 ”ىت اطقلا لاه نيبو بدك ىأض غفجر 11 نالذ

 سق نب دع نب نافطغوهول بيق وأن اهطغو .فضغأ ل مفطغأ شيع لاقي شيعلا

 نب دركما دعمو افِلْع هييطا_مفلغو هم ةلادبإا اد لسجرلا تفناغتو فال غل ايفاهتلخ دأ اذا

| 

 ٍْ براقلل ”الكلاوهو فانا لاما تفتغا ديز ونأ لاقو نعل ا ضعب نعما ذا نسحللا

 طمقأ نبسلهملا:دانز ضن ىف( ١)أ]



 *(فرغ)» « (ءافل' بانإ « .©ه٠

 فيحان منوج ىلع ف يعتربط * مهقوفموقلا حاسم بوأ تاك
 | ناشطءوهو هعدفءاملا يشي ىذلالبالانمفو.علاوةفرعلا مسالاو

 ل رسنلاااوسانورو نافدغعيبناو ظيقلا بارغف ادغلا (فدغ) ( ننس ١)

 تيمكلا لاق دو_نالاحانملاو لروطلادوسالارعشلا كلذكوافادغسراارثكحلا

 ْ هضييو ملاتلا فصي
  بدحلاوقافثالاعملوضفلاتاذ « هتفطقنماقادغاةحوءوكي

 ةرتنعلاه اهه-وىلعهتلسرأ ىأاههعانقة أملا تةدغأو
 متلْث_سملا سرافلاذخأب “بط « ىتاف عانقلا نودفدغتنا

 بقّداثيدحلافو ديدلا ىلءةكمشلادامدلا فدغأوهلو دسخرأ ىألبللا ف دغأو
 فرغلا (تفرغ) هبفدغينيح روغصعلا نم هبصي بئذلا نماضاكستر اذشأ نمْؤملا

 ..ةقرلاوذلا# فرغلا,غوبدم ىأ "فر غءاقسلاقب بغي ديرصت
 بتكلاابهنن هتعيض ل شاشم ٠ اهزراو>ىأثأ ةيفرغءارقو +

 ٌ هلوقف ٍبرعسلا تعن نمل ثاشمو فرغلا, تغب دةدا لم ىنعبا
 برسةيرفم ىلكر م هن اكسص « بكس. ءاملا اهتمكنعلإبام

 رعاشلال اف بوةعيهاكح كي رعتلا,ءاجاسع رو
 ”فرغلاحب رئاّرمو عامسلاالا 0 هبسدن أ الء الخ ماقد ىبمأ

 فيرغلاو فرغلا لك نعت كتشا اذا افرغفرغنرسكسلا:لبالا تفرغ لاقي داو مسا مانقس
 | ىذعالا لاق ناكرصدث ”ىأ نمهتللاريثكلارصشل |

 ْ اريدغه ملا فاصرلاقاس «ب. فررغلاطسو لغلاة يدريك
 ظ لأ ىف ةغرافربش نمو مدأ نمةدلج ةغرغلاو ةجسالا فءأم تدملا اذه فيرغلا ليقو

 د ريعبلارفمرك ذبحاّمرطلا لاق ةْمرْرمةْضَرْةمنوكتو بذيذ:فمسلا بارق
 ا نوضغىذةفيرغلا ةالخاك « ىحا اونلا براطضموعنلاعيرخ

 نيكسونيغلاريسكب فيرغلا امأو ةفيرغلا لعنلا نومست دسأو نيو . هتموعنلا ةلخ لعج

 : للا نسي متاس لاه بصشلا نم برضفارلا
 غي رغماندأب ليغهي لع« .هلوصأتحتءاملا لسءاور

 حاليا نب ةميحأ لاو
 مشرغلاو عوشلاه شذا .» هرابج ليسأ ف رورعم . ْ
 ميطملا نب سدق لاق عطقناف هتعطق ىأ فرغنافئذلا تارغوأ

 ظ ةفرغتت داكتا ديورتماق « اذافا نا شريكن عمانت
 أدلت ئرعو ”ىصالانعد_بعو أ ءاكح ا متززحو ا ممعطق سرفلا ةمسصانتنرغو
 ' ' لل مضلاب ةفرغلاوةدحاولا ةرملا ةفرغلاو هنم تفرتغاوافرغىد_.ءاملاثفرغو فرغلابهتغيد
 تااوعزو فاطنو ةفطث لئم فارغ عيللاو ةفرغهسنال هفرغتلام كنالهنم لوعفملل مءا
 قي ف ارت فازن موقان تااسقفرعلا ف تيا اف ة نط ىلع ات دالق تءض وىدتلملاَهْئبا
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 514 +١ [فيعإو ه(ئعلا لصف) وأ
 ا انك ءقكعيو هفكسهقَ و وهسح ىأهفكَع نوع فاج ىأتةعأ ةىلإ 1 ٠

 |دمسملاؤففاكستءالاهنمو اذكنغكفكعام لاب افؤكعم ىدهلاوىلاعت هلوقهسنمو ||
 : أ نالفلاةدايظاوم هلع لبقأ ىأافوكع تاكعيو فكي ءوشلا ىلع فكعو سانءة>الاوهو ا

 | اورادم_سائشلا لو اوفكعو مهل مانصأ ىلع نو ةكمد ىلاعت لاهو مارح حرف ىلع كاع ظ

 1 جالا لاه مظنلا فرهوملا فكع لاقي

 1 اجزنفلا نورهلي طسثلا فكع + .اججاذاهب نفك نهف
 ظ املعةبادإا تفلعدقو لاسجو ليج لم فالسع عسملاو باو دلا فاعلا (فع)

7 

ْ 
 ' 1 ءارفلادشنأو

 اهائمءةلاوه تتش قدح * أد :رايءامواثنا م ةلع 1

 حرخم نضغلا ىلقاسبلا لد موهو ملطا ار ف اعلاو: رسكسلاب فا عضوملاو ءامانهتيقسد ىأ
 ةفولعلاو هفلع حرج ىأ منطلا فلعأ دقو ةريقوربق ل اثم ةفلعةد_> اولا لبالا هاعرتف
 ىلادي وسنم ةميظعل !لاجسرلاتارفالعلاو ىرتف اهلس .رتالو اهفاعتة ثلاوأ ةقاسثلا ةف.لعلاو

 ْ 1 ىشعالا لا .ةعاشق نم فالعهسعسال جرا
 قرغو عطقو ف العفو « اهند و ىدبو ىنذالا بد انعلا ىه

 )١( ةىازملال اق بوعي نع ن ملا لاج رلان مى اف وفاعلاو
 فوفلعةئيكرغموقلاىف .*« .اولحم أ وءاتشلا ناك ادرس .

 هيفثعو مضلابه بلع فذعه نم لوقت قفرلا دض فعلا (فنع) رساب يأس وق
 هتذج أ اذا رم الا تفثءاو 'فنع عيناو لحلا بوكرب قفرهل سدا ىذا !فشعلاوأ اضيأ
 فدنعتلاو اهةفاونال ذل فتناك اذا ةفسعم لبا هذعؤ امه .ركىأ ضرالا تفذتءاو فنه
 هلزأتانلاناوفنعو هبايسسناوفنعفوهلاقي .هوأئثلاناوغنعو موالاو يعتلا
 ضعب ناكو دس عوبأ لاق كن شو كلان مث ىأ كنوع معن لاقي لاسلسا فوعلا (ف رع
 | دمسنب فوعدعسف نافوغلاو ه رك ا فوزع ىنال هتزكذفذحرغلاق وعلا ل وأ سانلا
 7 ()شوفلا وبأ دشنأو فوع َمأةداردلل لاة يو .دعسنب بعكنب فوعو

 نالماهش سرت أك « فوعّمأ نكن ءارفصاخ
 ملأ يلط لولملا ضعب تأ كلذو ن ايبس نب لهذ نب لعن فرع :وهفوع ىداو زال مهاوقو |

 رهشن هنأ كأ فوعىذاوبّر-ال كما لاقف هلسي نأ ىنأو فوع هععنف ءراجأ دقناك الجر هنم
 «(عفبع )ب لبر ما مضلابةفاوعو . ءاناممعاطل هلديعلاك هيف نملكتف هيداوب "لح نع |
 لاو فئاعوهف هيريشي لو «+فركىأْافاسع هفاعب  اريشلاو أ ماعطلا لجرلا ف اع
 أ[ 0 يقيلآتفاءان برضيروثلاك ٠ هلفءأ ماكل -ىلتقوىلا 0
 زول برضيامناو نيت اذ اوال ب رضنالءاملا فاهعورش نم تءذتما اذارقبلات أ كلذ |
 متاع ربت ةنأوهرا جوز ىأ ةفايءاهةيعأريسطلا تفعو. برمثتف ىهعزقتل
 ىلدع موت تناك ا ذا فمع ف.ةتريطلا تذاعو نوكملا ف ئاعلاو اهتاوصأو اهظقاسو
 | دمز ىنأ لوق هنمو ٌةَفْثاعىهذ عوقولا دي رت ىذتالود درو فرحا ىلعوأ ءاملا
 1 ت7 ل سوس و سس وم ص يوم م مسموم ويوم عمت اسمو صدم

 هن 0 ١
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 5 (فنءإ» «(ءاتلابأإ» م

 ا فدعم نطعىنانح ناز ار جه اه رطق تءنمىدا اذا

 ةثيثاقزو هبح لك أدق عر كى لوكس افاق وكو مولعشل ىلاعت اوققنسهلالافو ْ

 ا نيانمإ رىهذتدتثاىأعب رلاتغصعو ردي نقتل كاع رزلاتنا ْ

 منان ليل مهلوق لم همف لوعفم ىنعع لعافوهو ععبرلا ه ضف صدت ىأ ف صاعموبو فوصعوأأ|
 ةممو بدكلا فصعلا او ةفصعم وف صعم ىيذ م للا تفصعأ دسأ ىةغلففو بان هو

 زحارلالوق 1 5

 فاراطسلالو ىتصامريغب 5 ىفاملانادهاالاملا بسك,دق

 | فوصع ةماعتو فدحأ قة لامي رسا اوهةءازق سيق اب تنخعأو فاصتعالا ل أدكوأ|]

 ١ ىأ موقلابفصعتب رشا ود ىذفاهيكح اربفهءت :ىلاى مو ةيهز درس أ فوصع ةقانو :

 ىتتعالالاغ مهكتهتو ميييهذت ||
 ا رسا.هلاو عراذلا#ف دعت ٠ ةموامءابهش قلم ىف ْ
 ا | همن روكص»ىذاا عقلا ر ولا ةفسصعلاو كالهى أ ل_ج را فمءأةدع .وبأ ىو ٌْ

 | تلم ىأ تؤطع #1 تنامع هريسغو ثلا نم ليةسنا !نم طقبأم ةفاصعلاولرنسلا

 ا | ىدئثاملاق» تتذثآ[ىآ ةناغتةاغع و اهتءذغ ة داس ولات ةظعو: ف طءئافد وهلا تفطءو |

 ىده لا ةزييووبأ لاك ٌركح ىأه بلع فطعو ةيارقالو محرز نم ةفطاع كءلع ٍ

 ممطملان د .رنومفطملاو ه فطاعنمام نيكيثوةطاعلا ا

 فاطعملاو لاجرلاءاسنلاميذخؤتةزوخ ةفطعلاو تك راذااه دمج فطعت فظاع ةسظو

 فشلا ىعندنم و ءادرلاب تيدتراى آفاطعلاب تةظعتدق :وفاظفا اكل دكوءادرل ارسسك.لاب ْ

 فطم3ىّتلافوظعلاةقاذلاو ضهدىلعمهضعب فطعا'وةطاعتو قفشأ هيلع فطعتو افاطعأأا

 | حالو ةفطعم ”ىسقو : راكالد دشن اد.علا تذطع و فظعفهءاعهةطعتساوهمًارتفومل ىلع
 ١ سوّتلاو نرردما كلذ ىلع نم املأ اوءلت- اقدح او لمصق ىلع دو ذةّدعاو ةطءاعرو ةذطعم

 انطمع كاز كحو ه.كروىلا هسأر ند[ ن مها-.ناس لج رلااذطعو .ةبسرععلاهذ» ىه ةفوطءملا |
 | هر عتمىدأ اولا فطع موك _:عضرعأ 1ذاهفطع ىعنالففلاسشيوداناح'وتلك |

 | ف.فءو تءوهف فكىأ ةفاضعو ةفعوابذع فعي ماركا نع”فع (ففعإ) ءانهمو
 | ةفعلا فاكت ىأ ف فعتو فع ىأ هلع سملا نءفءساو هتلاهفعأو ةفسفءوةفعةأرملاو |
 اهلازغو ةسظ فمي ىشعالا لات عرضلا ىفنيللاةسقيامويف مضلاب ةفافمالو ةفعلاو |

 ْ قاونوأةفافءالادو بي متافراهلاهثعىداعتو ١
 لاقيو ةفافسعلابرشى أل جرلا ففءتو دءاست أى داعتو فرالا ى_ءراسهنلا بصخ

 رسكري كلذ نافع ىلءنالفءاج مواوقو ىلوالا ةءلحلاد_عيا ملحاىأكنقان اذها”فاعتأ]
 هتفطع ىأ فقعناف اف ةع ئذلا تفقع (( فقع :هناوأو هةح أ كل :نافاىف ةغلنعلا :

 ”ىلالهلاروثن يدمج لوقامأو تفاطعتاف ||
 باكأ نهم. باكأ ن ما بره فول سقع هناك ١

 مب قعنلا ف .قعتلاو «حوعمت حاس ءاوقىفناشا!ذخ أيءادفانتعلاو لعئلاوهلاةف

 7 فارعاو
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 © رسام سابو 5 ماطللا هتفّرع بنا يبا

 بيطل ىقتأربأناكناف «© ىوادةماملا فاّرعا تا
 فقوملل فرد اوهو تافرعاو ده اذا سانلا فّرعلاسقي تاف ردد فوقولا في رعتلاو 2

 رعاشلال اه هفرعتلربخ نع مهتلأساذا مولا تفرتعاو هيرارقالا بنذلاءفارتعالاو )١(  1١قب رش ةدابزتضس ىف(

 ما مزاخ ااكرلا فرتعت بكرا لالخ اه أن عةرمعلئاسأ
 فصببؤذوأ لاف فرتعا عضو مفر عاوعضو أكف رع عضو م فرتعا اوعضواعرو

 ناصع

---- 

 امهيرمأشلانمىناعتلا الخ ه فرتمي لذ ىتاسعتلا هته
 ىت- ثيلطت ىأ ن الفد ف عام تفّرعنو اه. طرأو حاررلا "لب آ اهمال بون اريسغ فرعي ىأ
 الأ مهضعبي فرعىأ موقلا فراعت دقو كفرعي ىت-هملا فرعتسافان الف تنا لوقتو تفرع ْ

 ىارلالاهت فرعماهد-اواهتمرهظرامو هولا ىف راسعملا ة:سحة أ يضاو اضن |
 بصعلا ىئاوح ّنهل ىنثن « انذراعم ىلءنيمغلتم

 سؤرنن نعم دانوأ ةعبرأ نهو لحرلا ف يصارع دد_تاو فاصرعلا فصرع

 تافلظلا هيف ولبالا دوا وأب ةد»نادو ددثمنادتو ولك سأرىف بقا ءان-أ

 نيمدةملاني وذل انيبةدو هثمبشخ ةعطقاضي أ هروةصعو هذوصرعو فاكالا فاصرعر

 هسلعتفرصفاو هيف تدهز ىأ ا فوزع فزعتو فزعتئشلا نع ىسفن تفزع 4( فزع
 هسفن بطايق دزرفلا لاق

 فرعتتنكامءاردح نمتركنأو :* .فزعت دك امو شاثعءأب تفزع
 هسنم عسي فازع باسو افي زعرمد كلاب فزعتّنحلا تنزعدقو نا توصفي زعلاو

 "ىيمدالا دشنأو هيددوهو دعرلاف د زع

 روج فازعسصه_ةسنئال * دوسلاءنيتملا“ بر "تراب

 دورز نم بد رقوهو فازعلا قربأ ىعسي و دعس ىنيل لمراضي أف از هلاو فارغ ىورب و
 اهتاوصأحاررلا فز ءوأف : رع فزعدقو ىغملاواهب بعاللا فزاعلاو ىهالملا ف زاعملاو

 اضيف دعلاو فاستعالاو فعالا كلذكو قب رطلا ريغ ىلءذخالا فسعلا ( تسع
 نم ثوملا ىلعتفرنشأ اذا ف ساعةقانفسوب وبأ لاه . مولطغلافوسعلاو مذغلا حدها
 ني> لاف فاسعلا امي دابلا لسه أ نم لاسر را تاق” وص الالام سفن تاعسو53-غلا|

 مقرلا موه لفرق ىف ل.فطلا ني سماع لاق نينا
 فسعيو نيدءلاب ىرع ع رستم . هتكرتسمأك واه صلاو أ منو

 ىألجرلا فةسع (ةيلو و ريجالا ف .سعلاو لاق
 ءارغلا نععرزلا لوب فصعلا هيلدردشي فاعلا علا تادرس جا

 | ةياتمالا تيرا نيو ال عرزلاريثكى أف عم ناكمو عرْزلا فدغعأ دقو ا
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0 
 ١ هنمةعطتىأ لمللا نمف دعّرمو هم ةعطق ىأ لام نم ةف دءءاطعأو :لاحرلان منيسجللا

 هذه ةمملا لاذلا/#فذعدقو لك الاف ذعلا ..( فذع ١) بوثلان هقفنملا قدا
 (فرع) فوذعري-غ ىل ٍلعةيادلا تتابو أ .ث ىأافر ذعالوافذع تةذام لاقي ة«-رةغا

 ىأس ردلا تفرعو فرتعا امىأ نعرص دحال فرع أا م مهلوقوانافرعف 3 ةفرعم هنفرع

 ْك_مزدعلال لثملا فو هفرع ب طأ ام لاقي ةنتنموأ تناك ةيدط حيرلا فرعلاو هفرع تززج
 ٠ || فرعلاقي تدكسلانبانع فكلا ضاس ىف حرت ةحرقةفرعلاو ءوسلا فرع نعءوسلا |||
 || ركشا اضف رءلاوركسنملاةضفورعملاو ة-رقلا كله. تجرخ ىأفورعموهفلرلا |

 |فلأ ىلعةلمهلوق هممو. فارتعالا نم مسالا اضيأ فرعلاو افورعم ىأافرعمالوأ لاسقد |||
 | لابافرعتالسرملاو ىلاعتةوقو سرغلافرعفرعلاو ديكو وهوافارتعا ىأ افر 5

 | ىأفرعلا,تسرأ لاقيد نيرغلا ف رعكنوهنانتتب ىأ سرفلا فرع سر اهتءوعأأ|
 ل_هرلا فرعلاو فرعلاو فرعلا هملع تبني ىذللا عضوملا*ارلا شب ةفرعملاو فورءملا

 تيمكلا لاف عفترملا
 لوحملاللطااوتنأامو « لزنملا فرعاانلاكبأأ

 ىفىذلا ف ارعالالاقيو فارعأو فرع مهناو ةفرعلا كل ذكو سسعورمسع ل-:موهو
 هفر-ءلاطى أس رفلا فرعأو فرعه ىأفرعأئثو رانلاو ة:طانيب روسنآرتلا ||

 ا تءفتراىأرعلا فرورعاو ملل ا هتى أل جرلا فرورعاو فرعا ذراصى أف رورعاو ْ

 مهلوق نمرسكلاهفرءلاواهرعش ةراكسحل كاذب ثدعسءافرع عبسضلا لاقيو هجاومأ
 هلخدتالو نّو:مريغةفرعموواذه لوقو اريخأالا نفر عام ىأ ةرخانالا قرع فرعام

 هلدحاو الو ءاّرذلا لاق عمجالف عملا اظفل ىف مسا اوهو ىءعضوم تافرعو ماللاوفلالا ||

 اعج ناك ن او ةفرعم ىهو صحت ”ىرعب سداو داوع همس ةفرع انلْرَت ساسنلا لوقو ةعص»

 ||| ةنسح تافرعءالؤه لوة: نيد زلا فلاخو د اولا[ ئذلامراصف لوزتال نكسجانالا نال

 سشفخالا لاه تاف رعنم مشق اذاف ىلاعت لاه ةفورصم ىهو ةركن هنال تعنلاب_صات
 راصوهريسكذت هنال نوملسمو نيم ىواولاو ءاسملا ةلزخع تراس نارا تنرصامغا

 قيفنكو هلاح ىلع هب ىغحاذا نولسم لاقي اك هلاح ىلع ء لرث هن نب ايلف نوذلا ةلزنعنيوذنلا

 افراعد- .وفن الف سه لاعب رومصلا فراعلاو تان رءوتاناعو تاعرذأى فل وهلا

 ةركثءلاه  لثمفورعلاو

 ماطتواخلب انش !ذاونمزت « 5 :ر- كا ذإ ةفر اع تربصف

 ىرومالاب ةفورع لدبرو فورعملااضيأ ةذراعلاو ةرباصى أ ةفراعاسفنتسحلوقب

 )ع )شفخالا شذ أو لاو يلع لثم ىف ءعءفراعلاو فيرعلاو ةغااسمالا ءاهلاو اهب ف راع

 موك مهفيرع "ىلااوثعب #* ”لسقظاكعتدرواماكوأ

 نبش راما ةدايز ةنعس ىف )1(

 ها "”ىونغلادرع

 مضلاءنالف فرعه: لوقت ءافرع عمباو ست رلانودوعو بيقثلا فير هلاو . مهفراع ىأ
 د ةرعتاق كلذ لع هنأ تد رااذاو اذ هرعراضلا | ٠.يطخ ل, ةنارع

 أداتنااشيأضيرعتلاو مالعالافي رعتااو باك تكي بتك ل اثم ةفارع فرعي نين

 1مل حس 5 ٠١
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 ىو امس هنم كرت لو هلكمذخ أ اذا ءةفلظو «ةلظنائ اذخأ لاقي لاتعرف
 أ ءالطلا رءاطلاب + هعمو لاق الطاءاز ده ىأ نيكس لاناضي افا ظو الط همد بهةورنعولأ ولأ

 1 رعاشلا لاه نءريغبمدخأْان اجي ىأافملظ هب بهذ لاقيواعرج ّْ

 نانسا.ناو مِهنمأيو * فياظف ”هلعو نيااسواكأبأ .

 رعاشلال اخ همن -اىوأهلهفتنأ نماهعتم ىأافاظاهفلظ ءيشلا نعهسفن فلظو ْ

 هلابذ تفاسجتاماذا #2 مطم نع سفنلا فاظأ دق , 1

 فوعلاه اسيفلرثأ نيرتيالثلةنوزحلا ف تدشماذا هتفاطأو ى را تداول لاخر ْ

 صوسالان ب
 عاركلاب ةدسولا فلظاك 3 ىمسفنءارعشلا نع فلطأ لأ

 نمفاظىف انمدخ ؟ىأف اظل اوقو هدب انرطلا قس ,ولا اواهيفاو 0 زين أمهعنمأ ل وق و

 مو تفك ىأافلظفاظترسكلاءاذك: نع ىسفن تفاظو ا هرثأ صّتقي ةءالىكضرالا

 ىَدؤنال :ظلغ ىأ فلظا ةندب ةفلط ضرأ "ىودالالاف اهسفندنع ةزيزعكأ ةسفنلاةفلظأ]ا

 نع بتقلاو ل-رلاتافاظةدحاو ةفلظلاو ة3_كلاوهوةثدعملا ففاننلاهتموارثأ

 تعضو اذا ضرالا ىلغسلا اهفاوطأ بيصتريعبلا ىنج ىلع نكي قاوللا عيرالاتابشفلا|
 ىلبا.مامهالعامّنالْنب وحلا نم لقسم امهود 1 ولاقو اهيلع
 ف 39 ءاشحالا ىهفريعبلا ىنج ىلع ةلوطملاتابيشملااممُأو نادضعلا امهىقارعلا

 هتبقر فوص ىف ةفل «ةبقر فاظرو هتبقر فوظبهذخأ لاقي :

 .ىريربت تينا فوةصو تي ةسعلضجد (فدسإ) (ييرسفا) |
 لوزهملا فعالاولازهلا كي ركتانلا (نعإ كيدلا ىضيلابنافرتعلاو اع

  لامذ ىلع عمال ءالعف »و لعف أ نال ساسسقرمع ىلءفاع عملا و ءانعىنآلاو فع دقو ْ

 ةقود ص ىل_عءان ة دع اولاه ممدض ىل«ئشلا نبق برعلاو نا.« ىلعدومن مونكلو ْ

 رعاشلالاه ءاهلا هل دتال لعاف ىدعتاك اذالوفذوأ|]

 فاعمركن عنيهلاون * ىراوللا ىدكن اني رغبناو

 ىأف عألصنو مضلاباضيأ ف عورسكلا: لالا ف علا ةيءاّرفلا لاق هزه ىهسفعأو |||

 : هلاو ه«سفن ىلع ماهطاابهرث ١ ل اذا حفلا, ن الف ىلع هسفننعو قيقر 1

 لدلللا ل ءرسفنلا فعال ه ىلوطو ىمظع تيردز وأ« ىل و نمنأك ام ىلع ْ
 . نعارالوقهئمو عيشلانودلك الاف يهعتلاو

 فيدهتالو تاريمتالو * فدصنالو دما هدغيمل
 نالفو هسةعرسلةالامتةلةداترخ هما "اك ةمذرعو ةفرعو فرقت هنقل+ 2 فرعإلا

 ىلْعْلا ىهلاةيوة-.ودفوردعلاو ايش با جالو هركرانعدبكريناكا ذا ”ىلء فرحتي |

 اقد د عف دم فدع #4 فدع هثداوس هفيراعورهدلا فراعو لجرالاا "هلي وطلا|

 | ى؟ فود عربغ ىلعةيادلاتنانو امسشاكأ افادعالوافو دءالواف دع تقذام لاقي لك أ ىأ

 | ةرشعلا نيبامرممكدلابةفدسعلاو ىذملا كي رصف دعلاو رضمةغل ءذهفاعرغ ىلع

 ا
 م
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 م(ظ)ءا___ىماتاباعااا ل
 | فاوطلا زيثكىأ فانط لبو قعمة اك اطةنساو فاو انافوطوافوط فوطي || ...
 | ءانا|ىفاهاع بكر ملمس تلا ةئيهك لعضف ضءعبىلا اهضع 3 ثيم يف فني ب رقف وطاايإ 7

 فوطد فاط هزم لوقت طتاسلافوطلاو بشخ ع نمناك ا عرو تهرلاوه راملعلذو

 | تةقث دالي فثاطو س_سعلا فثاطلاو ط وغسل زاربلا ىلا بهذاذا افا.طافاطاوأف وطن

 ْ قافت لوقو هسنم ةلعاطق نشل نمش ئاطااو زمنالاو ةمسسلانيبام سوقلا فئاطو
 4 ةرفاخ دحاولاا.منء هقلاىذر سابع نب ا لاق نيم زا ا نمةفئاطام_ماذعدهشنلو

 اب رطلام_هذخأف ىلا .ءتلاه :ىشلكىذ قدغن بااغلاءاملاو بلاغلارطملات ا :وطلاو

 ا دشناو ةناقوط سا. .ةاا فاه دحاو سفدشالال اف نوملاظ

 رطملانافوطو خب رلاقرخ # امهتانآن .ةدطارغ

 لاف كلذي لدللا مالظ حامعلاا هش دقو دهس نب للم لاق
 ايأثالا مالظلا نافوط ءءو #4 ايصيضتاهمولاماذا تح

 ٠ فاطىأ للا فّواطتو هتلر قو مل فم ةتلقر قاطو هتفر فوط ءددخ لاقي و

 رمشتلاو هيراقو هبل ىأ ب فاطأو فاوطتاارثكحأىأ ف ّوطو

 رم بيساغبلالاشمأ حلاوك 5 هصخ لل فرطي ثعش ةيدص وأ

 | باصسلا اهطلاو نانلصل ا ىلاع أ ةفوطلاو ةرذم ا ن نايتس انا ليله فوهط

 |[ )١( لاق مونا | هيج لاين فيط( فيط)) ةباؤذلا مضلابةف اهطلأو جفترملا
 ٠ .' لالدىدحزاننمفذرأل 5 الثا فيطلم رقلاالأ

 : لاع افاطمو افيط فيظي لاملنا فاط هنملوق وقت
 ْ فوغششوةرك ذكل هفاطمو : « سي

 : "ىلذهلالامعلا وأ لاق ناطيشلا نم ما مابه اوةكناطمشلا نمط مهاوقو|إ]

 ١ :ناطمشلا نمت اطون اطيشلا نم فرط مهسما ذاكر و« نونج ف .ط كس أو ا ماذاف

 ٍ ىدعام_هو

 ادنءناكاونامزلا فورطه-:هو ءاعولا فرسالا «(قفرظ] (تانازرض

 |ءاقر-طموقو في رظوهفةفار ا مذاب لجرلا فرظ دقو ةسايكلا فرظااو نيبو تلا

 0 لاا دن اوزلا فذ دويءاقرظاوه + مم "فور ظاؤلاهدقو فارظؤو ا
 | فاكت ىأن الذ ف رطتو'اقرظ نيئيداو اذا لخجرلا فرظأ لاسقيو ركذ ىلعرسكت ميك اذ.«

 | رك ول ممنرو خخ لاقت تساي ىلتاواب لاو ةر_ةءالفلطلا .(/ فاط 9 فرظلا

 اهلديكو رهودا دش ىأفلظ فولط لاقي و ءاهفالظأت مك أطل مخ و م لاةذسارذ لل
 , حا هلال

 ةيمأ أارعاشلا لاه ةذهسش ىف( 1١
 ما ذاع بأ نيا

 اةلطافواطاهالووا منع « افرورحاع اودعبامأناو

 سى افظل عر وو توقعي نعف زواطموهذ ةهفاطظ تدصأ ىأ «ةفلظق ذرصلا تمم رو

 ذادح ةرامخ انف ض رأةذواطالاو دي دش قأ تففملظ ”رشو نشخ ىأ فملظ ناكمو لاخلا

 ىنالغنالف تهذلاةديز زوب لافت تدلاناطالا ماج او لم ةقاش نضرالا كان ةقلَش 3
- 
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 كب ه(فوطا)ه م (ءاطلا لصفإ «

 | نمةغي فب رسالاو يعم ون لاه ةسفيئررطلا ةريثكة فو رط م ضزأو زو ةتفن نط ترثك أ داذلا :

 ءاجاذا يع ةفداطبالفءأجبمهلوقو مدن متنب فاراعلاو اتواقعااذاناملخااو ”ىذنلا ٍ

 أ هفرص ىأ هنع هفرطو جي راخلاراظاللهبئاوج نم تءذرامءابلنا نمفرا وطلاوريثك ل اعأأا

 َ ْ رعاشلالوقهنسئمو هدرو

 | ا جالا عيبا خرا 3 يؤ

 فرط فرط ءرمصإ فرطو ميدقلا

 |نيسعةفرط نم عرسأ لاقي ةنف ”رط كلاذ نم ةدانح اولارغ 9 ا

 |اده اضيأةف راحل او ةفورطم ىهف هندع تفرط دقؤ تعم دف؛ئثداتدصأ اذا هئمع تفرطو

 لاقيون ربعلا ىأف را وطلاهارتالمهاوقو اهريغو ةيرمض ن منيعلا ف ث دمت مدلا نمءارو |

 نيمهنمو رويوهلاىلا مه ريف وهنم فرط ىلع لمح هنالو كسعلا لود لتاق اذان الف فّرط

 فلا. عم د_بجرئاسو بنذلاو سأرلا ضريالاوهءارلا تفي ل لنآ نم فرم او فاطملا |||

 اهرغاسو اه.ذ فرط وسا ىتااةاشلا لاق و: بناذلاو سأرلادوسأ ناك اذا كلذكو كلذ |||

 خ رجارلا لاه ّماَتلا نينا *فهرطملا (فهر ا ةفّرطم ضع || ٠

 ادممأامالغنيضش ةزع « ادهوفافهرطءانم”بت

 هدأ معلا ورسستسسن بنا قطولوكذلافافطو ليتل فضا تلف
 ترقي نأوهؤو ولعل عاصلا نط مدآوتب ماكلكث ب دا ىفو هنفذطو لوكملا فط كلذ
 مضلاب ةفافطا او فافطلاز ةفوكلا ةماسش عضوه مع ااضيأ "فطلاو لعفي الف لعن

 لاتلا صقن فيفاعتلاو هتففط أهنم لوقت هفافط لك غلب اذا نافطءاناو لاتكملا قوفام

 هيلع هللا ىلص -ىنلانأ ارك ذنمح امنع هنن ىضرردع نما ل اوقو هرامصأ ىلا ه“ رلمتالنأ وشهد

 قَد : رز ئبدصسم سرفلا ف ذطىتحسانلا تةيسفذ5 هوب انوافاحنكا لوكا ق يسلمو

 رغشلا فا ارطأفالعةطلاو ةرصانللا ةنفطفطلاو بنو نعي دمسملا ىواسيداك تح

 ل تيمكلال اق

 . كورلا ف اطفطَّنهلك أ! : ه: دوضخ ةفطال ىلا نبوأ ”.٠
 مهلوثو رش ىعو لوبا فارطأّن ها رمسكت ةةطالم أ ىلا نيوأب َنمأو مانا (خازف عب

 ورعوبأ سر نكماو كل عفتراامذ_ت ىأ فام ساو فطأو كل فطامذ_خ

 ا ”الا لاه ارده ىأافلط همد بهذ لاقي

 5 5 رابحو.:ملاثامفلط » هنأ ا نماعرهدلا م لم

 هريه أ ىأهفلطأو 'ىضتقيام فانا 00 ىئغاطأ لاي ةسهلاو اننا خالل او

 هواعي ئذلا فئطملاو سور نم س أوو ل بىجأ نم دخلا كي رجلان فنطلا

 0 ' كرا
 ٌْ ْ . شسابلا ارش لاروع »* اه-عقوفنم لبنا !افمف>ن 7-١

 روم تكااضيأ ف نطلاو رادلاب ا, قوذع رش ة فقل كلذكو طئئاخلاب نيرا اضيف نطلاو

 ْ 5 دلال وح فاط (فوط]) كلذ عب+بىف :فانونلاوءاطلا ضو دبع بأن ع |

 ك0 05 -
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 |[ / لاو سلا فام دي زو اسال زم كاوقك مسالا سالاةفاضاو
 أ سفن فرعي ال هنال هسفث ىلا ئج كلا فاضي نأ زوالا ذ واف فيرعتلاو نصءصختأ] ةفانضالاب

 د ةفاضالا ىلا حيمح !املاهفر ءءولؤ

 | ىثغيذهلا نمئنفدطلاو ق.قرلا بايمسلا فاشطلا 006 اطلا لعن ]إ

 0 . رغاشلال اه عضومرسكلاب ةفدطو :باقلا
 0 رطام بيضاهأو ذ مو ةفدطب * !ه كر قصلا ءاعةضةبرادخ

 | ملل ةدان زب فالط برشو ءامسلاةامنب رذنملا نت سواق ىلءع ول رب ىبل ةفذط مول هندو

 [اذحاونوكشذ 00 اوذعلا فرطلا(( ف :هرظ 0ديدشكأ أرصح لاثم

 | اهغو ةهبملا نام دقي ناكوكاضيأفرطلاو مهفرطميباادتربالىلا:لاقو ةعاج نوكرو

 ف قرط سر لاب لمحل نممي ركل ارمسكسلاب فرطا | "ىجهدالا لاق رمقلا اموازني دسالا ادع

 | تاشفلا نم ٌركلا اضي أف رطااو ةصاخزوك دا تعنوهديزوأ لاو فورط ل. نم
 | هيداربنيفرطأ !ميركتالفو ئثلا نم -فةئاطلاو حاونلا نم ةمحاذلاكي :ردتلانفرطااو

 ا ديزوأدشنأو مرك هل بد نق لكو هماسعأو هنو اوهاوب أ هفار أو هَمأ ب سنو هسأ بسن

 ا حولصنيدااولا ثدءبأمو . »* نا قفار ءابشتكو

 | تيكلا نيا ىحو هناسلود 3 رطل وطأ همذرط ىأ ىردنالمهلوق ا ءالا نما لاقو
 ًأانبأف رطلاو ركحب د وأ ءاودلاب برشا ذا هدساو هك عب هدف رطكلغال لاقي دبع فأن ع

 أ ةوتاا طمع لو ىارملافارطأ تع رىأ تفّراناذارسسكلاا,ةقانلات تفرط كلوةردصم

 | لح اض ىل ءالو ةأ عا ىلع تبثي ال فرط لرو دا او ىع سه ىلع 5 تيل ال ةفرط ةقان لامن

 فرط: سل ىّتح ع ىعرتال ىنأةفاذلا فار طملا“ ىمعدالا لاه د دعقلا نهد ةناضدأ ف رطلاو

 ذحاو*اف رطااهنوبدس لاو ديعلاْن ةفرط ىغ“اهوةفر طةددحاولاز عم ءاقرطلاو هريسغ

 | هناي اننب نءاهرصت تف ةرضو مهنا نط تدمط اذ لاجسرلاب ذو نط ارم وعضجو
 ْ ةئمطلالوق هنمو

 ْ حماطذولاةفورطم نءدولا شب *© هنرعو + يفي نفل كنك اهو

 داو فزطااو ف رطملاو هيلاالارظ:.ال ناك اذا نالفينععلا فورطمنالذورعوب أ لاهو
 ذوخ أ[ «ىئعملا ىف هنأل مضلا هلمأوءاّرفلا لاه مالعأ انها ةنعب سهزخ نهدي درلأ ى هو فراطما

 1 ا ولا مهنكسلو نالعلا هةرط ىف لع أ فرطأ نم

 1 ةةرلاود لاه فراعمريعت لاقي تاعتذاوهو امي دس هي رشا

 مومهموأشلا دعب لظالا ىئاد 5 فرطمءاقرخ ىوه نم ىن: أ كس

 فّرطتشم ىف كلذ تاءذمواوقو هنث د_كسائشا هل|تفرطتساواغب رظهذ_ءىأ هفرطتساو

 وهز ثلا للملا نمي رطلاو فراطااو مايالا تن:أّ: مم ىفىأ مايالا فرطمو مانالا
 ةفرذط»ءاج اذان الذ فرط او مذاا' فرط ”اسلا دااداافالد>

 ماا فرطدقو ذدعتلا فالشوهوريك الادملا ىلاءان الإ اريثكسلا بسنلا فب رطلاو

 فرطأدقو ضءااذا "اشتلاةيرظا اوف ارشالا فاز طال باعث لاه هب حدعدقو ةفارط



 لاف نسما انثذح لاه راثندنب كلامئورو عاةمالو لاسعمجو دكسن نعةلغ_كنال ىأ 0

 اهنءابو دن تا سف كلام لاقت فقض ىلعالا م طرزب>ن «ملسو هماع هنا ىلص لذا لوسر عيشام

 ففضااديزوبأ لاهو ما. ءطلا ىلء ى ديالا ةرثك ففضا|للخلالاقو .سانلا عمالوانت لاذ 1

 نركي نأ ىفدالالاقو لالا“ فذ لتر همم لوقت هام ةم”ىبارعالانباو ةدشلاو قمضلا ١

 فض ىلع هّسقلا ضيأ لاقيو ةجاخلا فةضا١٠ارفلا لاهو .اريثكهلك أبن موال لق لام لا

 ماجدزااًضيأ فذضااو هففضالو هو هبأريف سداو ف رعاشلا لوق هنمو "لع ىلعىأ ٍْ

 هيلعاورثك اذاءاملا يلءاوفاضت لاقي هم ةداولا"لءفلاةفضلاو ءاما ىلع سال

 زحارلا لاق هوفثم لثمسانلا هيلءرثك ا ذا فوةضمءام”ىعغالا لاق

 فوملاٌثورغلاتارادمالا. » فومذشملح زنلا ف قتال |||
 اهلا ذايضوف ةغلةقانلا فو هدنءامدفناذادومملث .فوذض:نالفاضيأ لابو |||

 ادحاو نوكي فضلا( فيض فيض ]ل هابناج هانتفضو رهنلا بناجرسكلا,ةفذلاو اهاكفكلاب 1

 رعانش تالا يو رماد نافيضااو فورذلاو فايضالا ىلع عمجيدقواه+بو 1

 امثرأ ةفاسضلل نس تءاف «* ةفمض ىهو هّمأ هتلج ل 1

 تدر رجا دو 2 رقو افيضي هتلزنأ ذأ هتفضو لؤج ىلاتفضأو || :

 ذانيجتلا تفضتو و فضتملاهه ضو يه قدؤرفلا لوقدن هو هتفيضكل ذكر :

 ١ ماو هنو وع تف.ضو تفاض كلذكو بورغلل تلام ٍْ

 لاك ترذسحو تقفشأ ىأ مالا نمت غضأو هتلمأ ىأئى ثلا ىلائثلا تفضأو لدبع ١
 : ”ىدعملا ةغبانلا 0

 اراتو فذ: نأريكنلا ناكو 0 هل ساو مول نيدانأ الث تماقأ

 نيباب'الث دنع تق أاولاهاذاو مانأ هيالثهدنع تقأ لاقي مانالا اركذي ل هنال ثدن أ انلا ٍبلغامناو

 ىنالد_كنأو «-:مقفشي صالاوعو ةذوضلا هنءوىيمسالا لاه ثدنأتلااولغ ل لو مو أأ]
 : "ىلذهلا بدنج

 ىرز؛قاسلا فصل تح رمش » ةفوضا اعد ىراجاذاتنكو
 ىلاهدةضأو ةفاضااو ةفدشملاو ةفوضملا ىلع هجوأ هثالث ىلع ىورب تببلا اذهو درعمو أ لاق

 ةفرط لاق هب طيح أ ىذا اوهو برها ف فاشملاهندو هنأ اىأاذك

 دروتملا هةيئاضغلا ديسك 3 انعم فاض اىداناذا ىّركو

 ١ ١ ىارلالاق هيلزنىأتولاهفاضو موقلابقزاملا اضيأ فاضااو
 المخدو ةندحان' انن امه 75 ءداسو فاش اناا دلخأ

 دشنأو لئن اريسكل افشل ديزؤب ؟لاقو قياشتاذاىداولافب اضتلاش" ىمدالا لاق

 : السنا هيلع ناضتاذا #2 الظالا ىكةشب ادوع نعمت

 تمدضا | عمى ىذلا نغيضلاو فرصصت هءشفاةلاو هننسىلاهم ءاسرق برةنرصاذا ىأ

 رعاشلا لاق لعيفي سلو ناعفوهو ةدئاز نوثلاو

 نئامضلا فومذلا ىر: امىدوأف 5 نةء.ض ف .ذال“ ءاح ف.ضءاجاذا



 اه (ففضأ) « » (ءاغلا بان « 46

 ا : رعاشلا لاف قيدئثو 000 7

 ٌْ دل نورعيردأ ناك ن م , لفأ « نو.فص ة بص ّْنا
 فاض نمل أو املا ىراجت نم وعملا فيصملاو فصلا فى مم ىذلا رطل ا ضيأ فدصااو
 ظ : ثيؤذ ىلأل وق هّممو قاض نت ويضلاك لدعكأ

 'ّ اهباركافصمااهلأ ”بصنتو « انثاود فوعدلا ىرأتاه_بناوج

 مولو جار موباولاو اف ئءاص ى_هعفف[م موناولاق امبرو هئاصتهل.او راح ىأف د اص مونو
 ةفئاضو ةمواغملاوةءوابملاوةرهاسشملال ثم فمصاامانأ ىأ ةفياصملخرلا تلماعو تاط

 | فاصو لئلاو دربلا ناكل اقيص نوزغب مهمل مورلاةوزغ ةفئ اصلاو فضلا ف مهتريمموقاا

 انياصأ ى أ امدصو فاطصخو ف.دم عضوملاو لحم ف اطصاو ف.صا ! هر ماق اى ناك 1

 | ١ هول نيخوالا بافيضو اناهيزو انخرخ ل حداق منسي لام ىءانلعقودو ف.صلار طم

 | ور ان م تاباقدللا نءمهسلا فانصو فيصلا رطماهباصأ اذا ةفومضمو

 'و.صوهو ل-ر مسااضيأ ىئيصو - ص هداووربكلا ىلع هلداو ىأ ل جرلا فاصأو لدع

 ا اوف.صااقاولخدىأموقلافاصأو مك أنبا

 زحارلا لوقهنمو قفم_ماىنافكىأئثلا اذه ىفيصو هب

 | ىقشم فصمظقم « ىتبادوتاذكينم
 ”ىلذ ولاعب .؟كأل وقد

 فيصلاروهش ىلا عرلادح « هيبرشإ' اناث درودةاَو

 نم فيستو 10! هنيجن روض ةفيصا دباس أ لاي ةفمص ةدحاولا فصلا ارطم هن هد

 : ءاّمشلا نم قل لوقت اكفدصلا
 | 0و يعف دقوتؤالا الج نمشلاو فمشلا ( فمض ) 4( داضلا از 9

 أ للهناركذو افمء_ضهدعىأ هفعضتساو ةيمتو»افيضرمفاو بوكو هريغ هفعض و

 لاقي ةبفءاضا او ىاعضالا كلذكو راك وأ نياثم لعصف شا! لصأ ىلقادا زيت تامعش ا
 هلاثسأ هفاعذ أو هالثم هاه ضو هلثمءوشلا فعضو عت هتفعاضو هتفعضأو يذلا تفعض

 لوق:انممواسح باذعلا فعض ىأ تامملا فعضو ةامللا فعضلانقذ' الاذاىلاعت هوقو
 هعبقوب هندارإ رغك 'فاعضأ ىف نالذ عقو مهل اوقو زن الاوان دلافباذعلا كلانفعضأ
 لطم راهن نلا ثفعشأو مها فءوضىأ موقاا فهذأو ةمشاخلاو ا روط كا ءانثأ ف

 دل لاق قرع أ نع سا ءقريغ ىلع

 1 الضافملا كثي ناح ضو ناجم ٠ ومالا :رفوافوعض»نيلاعو

 [كءءادىف فعضملاو هن هيلي , ىف فيعضلاف فعضم فءءضوه لاقي هس ات فعط لسْرلا تتعضأو

 شا ىلا هنن نا شعذتلاو هبيفعض أى ًارسبللاهشخالو وقم ”ىوقلاعق»

 ةرثك ف غضلا تيكسل اني الا (( فض ) نيت قل- نيتقاح تصنش ىتا عودا ةفعاشمل 1
 ثكتلانيربشا د شنأو لابعلا

 لززنو منو هللا ريكو * لعتاوءامذلا نعئىذةسادق

 لةثالوراغثيف فضال ه لسع ومب هزني لزنسمي

 ىأ



 64 ةى(لنيض)#ا» همماضاالصف)#«

 ْ .فوموربو نب طلخت * فوغ ناكر ةناسملح ١
 هنمو ىوشنءلردللا ىلعمعللا نم فصام شغصضلاو املا دلع اهدي متىتلا نه لاشي و ا

 سلا ئه !لوقأ]
 لم ريدقو أ ءاوشفيؤص هب جطنم نأمم قا: هايل راش آ

 لبالا تؤ هواقص ب مرح ىف هقأاذا ١ وفطصاخ موق | تفذصو افصرمللا تهمه هئم لو وت:

 نمىوتلا ف صفصلاو ةفضه تلعج حج رسالات ففض كلذكو ”فاوصو فاض ىهناهئاؤق ش

 فاص أن إتححملاو غال ضرالاءافلصلا ( فلص )فال ارصم ف اسفداإو ضرالا
 ىلعناضزتعي نادوعاضد أن !فيلصلا و نييتاذلا ع نمناغءلصامهو قنعلا ضرع فيلدلاو

 لزن هلق فاصلاو + فيلصلا هي داهر كم بقأ «رعاشلا لوقدنمو لمان !ممبدشت طسغلا ْ

 د_ءرلاردكسص“* املا لملق فاص تادجسو« امالدخخالا لملق ناك اذا فلصءان الاعب ماعطلا

 فاتستئازملا تدلمو هنموقيال مدعو لدرلا برضيةد_عءارلا تحت فلص ةبر للا فو

 "ىاطقلا لاه فتال هةوسننمةفاصة أمال اّعي اهضغأ ًاواهجور دنع ظتملاذا افلص
 لا كذس ثنا!

 : | .فب”الصاا تاريعئسملاالو كور ه« اهلثم ع رتل باقل ٌقةضوراهل ْئ

 لاق مغ ملا كطقو هلوق أى مهلاثمأن هو كِحوْز ىلا كب ضغب ىأ ل ةفردتتافاصأأ ارهأل لعد ”ىنايبشلا لافو

 افينصت هفذصو سوماشلا ف | عزو ةيحا مهتم قزيالو سانلا دنع ىلنصالى[فاس نبدا فن نمي دلابعليبقلا

 ءض»دنءءاهضعبزيمو اف اّرص أ هلعج قست دفو قلع لديروهفاواكك كاز قوخ ءاعّدالاو فراظلار دقةزواح فاصل نأ للملا

 .لوقاذهنمو هقرو تننرحُشلاو ىلابوسنم فا قسد وعو هيف ةغل فلاب فئبلاو 2 درتملاو عونلا#فيصلا( فتص))

 تايقرلا سدق نب هللا دبع لأ ىويلا جة اح ىه لاةرو هل بدهال ىذلا هاج ىشو هنّرط نونلا رسسكيرازالا ٌةفْدْصو عضوم |
 اموموركلا ىذن اولها قس ريجاتا لاك عض ءاهضعنزيمتو اهانضأ لمحت (وثلا شيئستو ناي

 هريع ن هو هلي نم فص هينع نمو هندن نم فص «ء امو موركلا ىذ ناولط مق

 ما ىرهوذلا مهوو لالا نمال هتنقر فوطاو هتنقزفوصد تاخأ لاقيومنم صخنأ ةفودلاواشللفوصلا( فوص

 موصملا هيك ”ىلاو عالا نبا لاق هتيقرفاقي و هتبقي فوق وهتئقر فاظد و هتيقرف ةوظد وهتنق ةدفالد دو

 لاى رعاشلالوقونموهلوق : «بتيقربذخأهقللف هكو ديل نأ ظ دقو هعبت اذاكلاذو عدممبلا اوبألاقو <«تةبقر دا ىأ

 ”عرهومجلال وو سوماقلا ىف الا ءاءيماذتيمذخ أ اذاءارقلا لاقو ماعيَرَعت ف لدا هرعشب ىأ دير د نسا لاقت 2 لمآ

 هدو هيمرب هاطتع الاقي إ؟هتبقرسفو هبماطعأ ابضيأ لاقي و ارهتهذبخأ ىأ ثوغلاونأ لاو

 انافوصلآادزيجأ لاقي ىح || دن ومني ثوغلاوهو رمضم نم جولأ ةفوصو انيْمدْخأي لوان احنه اطعأ ىأ دربع و لاك 0

 مهوانا اوفص ل باوصلاو مهو نوفي ىأ حاجا نوزيجيو ةيلغامسا ىف ةبعكلآ نوم دنيا وناكر يضم نيالا ةدعاط نبا

 ناتانإ نب دعس ينم موق | هانافوضل ”؟اوزيجأ لاقي تح» رعاشلا لوقوهنمو ةفوص ىزيجأ يلا ىف لاقي ناكو مب
 كلذ اقلازو ىت> ةدسعوأ أ افو قدضواأف :ود فوه مرام دع د سك فابصو مم لوة:فوصلا ثلا افالم سك

 نب سوال تبلاو ناوغصل 1نم ل[ نيب فوض شيكو هذ ةنسكيلاببشا كلا فوصل ذكو ف: اصوفومأو فاصو ٍفاصوهخأ|
 همرد_صو ءازعم لع ىأ فئ.درو فوددبف ها ن نع مهسلا فاصو ”قاكبلا نعد ببعونأ ءاكح فوصلا

 مهفقومفيرعتلا ف نوعربالو ا لوصفدجح او فيصلا ١ فرص ايه رمث عفا فإص أو نالفّرش قع فاصرهاوق هنمو هنع

 ميسم هيتكا ]| ْ ل الاقي كةلدبك قيوخو فئاسص فيص لا د ايبقلا لبقو لوقالا سيب رلاملعب وهو ةنسلا

 مك



 نويوهتلاهاو رجلا ة ناد غئبهلوق
 0 ادام

 امنارتقالام لامها ىلعاداهشتسا

 |ةصاللا ىف ىف كلام نب الاه ناد

 « نانودام تلعأس ءللاعا
 مرمملا هيتكا ها

 رسعاشلاةدابز ةفطس ىف( ؟١)

 ها ذاع أ نب :..أىلذهلا

 ةسمرلاوذ لاق“ ةط- ىف( ؟)
 هاررخأو قدزرفلا ة_-ذهسن ىفو

 م ١ ةيتكأ

 مهبلق سوماقلاةرامعم.مءلقهلوق

 انزل تاق

 «(ففضل# ١ هماغلاباإ# م
 دشن أو ةضفلا في رصلا تنكسلانبالاقو في ريصلا |

 فزمللا نأ ْن دافي رمدالو » ابهذّنأ ناامةنادغىب

 لاقى ا رسغلاب ب عضو منو فيرصو ب بلحادذا اراع عر مضلا نعم يفربصن نبل فررصلاو

 2 ١ لا

 | اقلام م 0 ريصلاو هيلاّةروسنم ةاطربأن أ نم مهسغي رصلاو

 أ ْ اذوعق امث7لاح ا « اديدئادرانانافرصمأ 035.

 ادسنأو نافرصلار ملا نايا ساد و ةاباءدب كج :لةدسعوتأ لاق
 ١ لداحو دي دع اذهمأرقلان م * درابأت ااقريعلا اهتنأامو

 : (6) لاقت رومالا ف فّرصتلا لالا فريصلاو

 صال ضب صيح قصص 00 افريصاولواجا ”وخ تاك دق

 ”ىرك بيلا ل هاك أ نيديوس لاق «"قرصلاكلذكو

 1 عطق”س مام فيسلا ماسك « امراصا. .ةريصاناسأو

 ا فيرابصأا يبل ا اانا وقر ةمراسلا نمفارصلا" ىريصلاو

 ْ ١ . (0)لاقو
 00 فيزاصلا داقات يداردلا قا« ةرحاه لكى ف ىصاعا هاد نت

 1 | تفرض لاقت ارح تراص ىت> ةرورض ةكحرملا عسب .ثأنزولا مانت! ىلا ات -ااملا

 | نمثيدخلاقو مهدد أةضف ةدوذس ل_ضق ىأ فرص نيمهردلا نيبورعنان دان هاردلا

 ١ ىعلحرلا تفرصو هاذ ازلاطن زك لفل فرامداصو [لاهشي دما أ فرضا

 || هنتافرصو م.نيلق ناسصا|تفرصو ارد .همنوكي دقواناكم نوكي دق فرصتخلاو فرضناف
 : فررمصتو افارصوافو رمد فرمهت تفرمص دقو لفل |تّتشااذا ف راص ةلكو ىدالاك نع

 0000 ضلك سهأ ىف ىل. ترلا تر ضو افرمصامب شرما

 : لاوو بكل

 رجا نيل لونا مل 3-3 ىا.لانادهاالاملاثكدق : :

 11 | حراق بلعلا حد شي نعل لهال بار هه فعصلا فروض هراكملا هللاتزنمتشاو

 اونا ناكملا ارختا-متوربال مهل اوفس دسسعونأ لاك ىلاءد ع
 ا دماوف ملا ( فم

 ' نآمدصلاو فابصملاع باو ثرحل اف افقوملان ساو لانقلا ف مىرئاصو فرفش

 : ديزوفأ دثنأو ارتب فاضت الث وأ نيمل م ىف قا ١١ بلح

 # .مراقالا نها او نيمدهلل ىف * تلا ةثالثف* امضأ « هاردلالازيشةفانا

 ا فصلا ةدحاو حي رسلاورادلا ةفصو قرذ عجؤ هو« نافز رفق فصلا دعي دخرت«رخ آل اقو

 نورق لاشك اهنيلةرثكنم كلذو تبل اذ ا!مءلن ءرماخا دق "فص ل فوفص ةقان لاقيو

 زحارلا لاق عوفشوا

 هب اءاوس
 يدلل ل



 0 ه(فرصإم# + ه(نيشلالصتو'

 نينو فعلت ١

 :رمع لاق ولحم أف شنرا دو هنوأ-ئشلا تقم هي جس )1 فوش)

 علا فوشلازباوهلاذك امدمرةمادملانمتبرشَدةلو 2

 لواطن ىأ ل جرلا فا_ثاو تنيز ىأ افو شف اشت تغشو تنزت كأي راخلات تفوشنتو :

 حاملا لوقهنمو هماث ىأ قبلا فاتثالاقب , رطتو ْ

 اهرب ل. هدو نمفادشاو 5 اهرشلاهشج احم دنس يا ٠

 نلواطّو نرظني , ىأحوط سلا نم منذو ةيءاسنلا لاقي هبل تعلطت ىأ ىثذلا ىلا تفّو دو 1

 لإ باقوهو هيلعف نشأ قاروتلا ىل_عفاأو مها ف امشي ىذلامهتعبلط موقلا ةفمشو

 هيلع ثا

 مظعأ قانا اع ف اص عهببأو ةعصقلا#ة نمل (دنح) (داضلر نست ْ

 نيلجرلا عبَنَد ام مث ةبسهللا عمشن ةفصعلا مث ةرشعلا غشناهيلت ةعضقلام هنن عانتلا

 ىفودملاو 0 جحلاو باَكَلا ةفرعصلاو لجرزلا عب ثنةفب ''متةثالثلاو

 مضلا اهل ص واهيماورسبكذ فورح ىف ةعضلا برعلات تاةدتسانووع ارغا الاف ىصتملاو 1

 ئأ نص . نءةدوخبأم ىنعملا فاسو الد بسعتو لزغمو فرط و عدرججو بصخم نإ د نع

 لزغملا كلذكو دس ان ىدمل أ دسج أو ناساع همضرطىف لعب ىآ فرطأو فرصا | هبف تعجب

 ضرعأ ىأ ىنء ف دص (فدص)) ةفيصصلا ىفأ النا ىرصعتلاو لتفو ريدأو هانا
 ىأاذكو اذكه نع ىذدصأو فديسصتم ل .اعاوهجو ضرعت ىال فو د صةأ ها لاستي و

 ىناد:ءناكاذاف دصا !نيب ف دصأسرفو ةفدصة دحاولا اهوا ْْعَد "ردلا ف دصو ىنلامأ

 رفاجلا ىف ليم ف دبصلا فس وأ لاف و نيغسرلانمءا وتلا نب رفاطلادعاستمنيذذقلا

 ىلا ل رااوأ ديلا نمريغبلا فخ لعن ف دصلا -ىبعدالا لاهو <ىشحولا قتلا ىلا
 ليملاعطةئمفدصلاو فدصلاو دفقأوهف "ىبنالا ىلا لامن اك لاق ”ىشحولا بناجلا

 : لهم * عسفت  م'ىذ لكف ددصلا "”ىنعصالا لاوو نيذدصلا نيب ىلاعتهلوقاممم كر ةوعفترملا

 تم و ضو ىل عىل الا دجت ىتل لالا ف داوصا او هن دجوانالف تذداءصو فدهلا ||

 00 -ارلالوقهممو ىل مل دل ةيراشلا فارصن ارظانتاهزاسع دنع

 هنم ليق.اللا:ةب ةبونتل !فرمصلا 4( ةفرص ( * فداوضلا ية -علإتارظاشلا

 ىلا .ءةلاوؤرومالا ف فّرم دم هنامهأوق هنمو للملا فرصا اف سنوي لاك لدعالو بفم

 رايهلاول بالا نافرصلاو هساوو هنن در هدلا فرصو ارصنالوانريصنوع.طت اك

 ذخ الاف ركذ. ىذلازردتا نمةزرخا.ضيأ ةفرصا !و را لايقاودريلا فارصنالة فرص

 رعاش ثلا لوق هممو لابعنلا لرش هر غصي رعجأ غب +.صرسسكللابفرصلاو

 ميدالاهبلغِف رصلانواك نكلر و ةفل ريغ تنك
 تةرص ل قو ءاةةسالا دعا متوصةركبلا في رمدو حي دزمر يدع تمت راسبل

 ةلءفوربص ةقان لاةيرعسعما بان فد رصو بالا فيرص لل: كصواةد رص فرم"

 بت حادج ١٠

 ل 0 ةرب لاول رعت

 علا هب هيتكها اهءواطند دريل



 .ء(فلش 5 + (ءاقلا بأن « ؟

 | داطا نيب _خداذا مهسلا فاو . ةديد_ثةطااخم لبالاطلا ذه ىأطالذ افا شريعدو

 | تافع_ثو فاعشو فوعشو فش عملا ولبجلاس أركي ردعتلابةفعشلا (( فعش )) معللاو
 |تاف.عشالاهسأر ىف-ءامو هسأررعث هيداربفاعشلابهصأ ل جرو لاباللا سور ىهو
 |كلذكو لبملاس أر فاع:-ثلاو ةفعش الغلا ةياؤذالاسقي ةباوذلا نم تاريعشىأ

 ظ ميلققرح أ أس تطاهفعدو ةدئازنوئااو فاعتشلد وطلال رلل لاقيو ردنا
 [لاتابح اهفعشدتن يللا ًارقو فزيت نازك يتميلاو هضم زو لاقو

 أ نيفعشي نكللالا فو لاح يوم ايسانوتط سوماقلاةرامعؤللا لثملا فودلوق

 | أ لوقتو عيرأ ىلعىش و اها ارتأ بءالتاموباهاروةذوبنم طق الجر هلاق ادودح تنك لوقودو دج تن نيفهش نكمل

 افا ارسكب نفعت ”ىئرهوم لا

 0 ءارتتنأو ها طاغ

 ها لذ لقي لاني ديأب اا رسسنلا

 ما

 ديززنب ”ىدعلاه ةض- ىف( ؟١)
 ها ىدايعلا

 |دسعو ألاف فسارسلا تحت د_خأي ءادفاغشلا ( بغت (ر ةفاخ ىناف فومل>ا

 1 ةغانشلا لاق نعالا قشلا نم

 عناصالا مفتت فاغشلاحولو + ماو كلذ نودزه لاسدتو

 هفغش لاقي باحاك هنودةداح وهو لقا ف الغش فاغدلا و ءانطالا عباب أ تعب
 قص همح لش دلاق اي-اهفغ دق هنع هللا ىضر سايبعنءاأرق ارقو هفاغش غلب ىأ بلا

 فوص نه ؤءقرروأر بممنوبأ لاق قيقررك. محفلاب فلاب فشلا ) ا فاغشلا

 | لح لاثماغ شف ثنفشهساملوقت :حمب رلاو لضفا ارسسكلاب ف ثلاو هءارو ام "فن

 هب ول هيلع فو .داداضالا نموكز ناعنلااشيانقشلا تكسلا نبا ا

 ىأف شوف 5بولو  هفلخام ىر ىتحقرىأ”قاسكلا نءاضي  افمفشو انوذشفشب
 مسهتل شذ ىأضعن لعىداو ضءءتففشأو لذ ىأافوفشف شنه عج ف شو قءقر
 ىفدنالفو هف. ثلا ءأل أن اكلااماذا .٠ رعاشلالوةهنمو .دربلا عذا ففشلاو
 (6) رعاشلا لاق اف تاذتادغءذهوةرقدنف عير دربناغشلاو ادرب ىأ افيفش هنانسأ

 . نئفلا تاذهنافثلا لعنم * هركسد رهاطظ س انكىف

 تففاشتدقوءانالا فءاملاةمة,ةفافشلاو .دربلاة الا عبرلافاشفشلاو نافشا!نمكأ

 ىذلاردةلاّنالىأ”فاشتلا نه”ىرلا سدا لئملافو . هرثستْلو هاكهّدب رشاذاءانالا ىفام
 ىفو لثمفاف2_ثالاورومالا فءاصةّدسالا 2 نكح وىو ربان# سدا ب راشلاهرثسب
 هنمو اضيأ هةثفشو هزه امش مضلاب هفشي مهلا هفشو "فمش رع ناو عرزمأث يد

 قدررما١ل اوق|

 فشلا ارويغلانظامنفلضو ٠ اهله الالارارسالل عئاوف

 اين ثنةأرملا تفنشو سولفو سافل ثمفونمث مهلباو ىلءالاطرقلا فنشلا (بن)

 3 تف ظدقوركتلاو ضل كيرضتلابفشلاوى رهط ةةفاعطّرق لثم ىه تغاشنف

 فاثلاو زمهلايهتةئش لئموهو تيكسلانباةاكسح تضفي ىأافتث فاش رسكلا
 | ليس رز طيعلاو ضارتعقرطنوهؤ تنغشلشم جفلايئئشلا ىلا تفنشو لاك ضغبملا

7 

 ١ ناطشالانئاو دا مانرا « انغاكد.عباارظالل نذنشإ

 لب



 1 * (فاظشإ) ا « (نيشلا لصف)

 رفع وألا . ماو وتلاب موا فراثمسلايوأ
 فراش فغعءووذماؤاراوظ 0 بك انعهشارامهسسلقن

 حاملا لاق هتولع قادت هدا ًررملا كف خرتستواف رش طاغي راف |

 .افشوأافشالب هتف 21 افك قو 1لاعأب ضو

 انملاعأ ضرالا فراشمو فرم عضؤملا كلذوق رف نسلم تملا أ ةلكسا2011 !
 نموند”برعلا ضرأ ن نم رق ىهد فراشمىلا تيسنةد_سعوبأ لاق فورس ةيفرشم او

 نزولا اذه ىلعناك ا ذأه بلا تش ..ال عل انال ”قراشملاق.الو "رشم فس لايف رلا

 كفراشو فرش ا ادترحاف قا لسرلاتفزاشو# ىرفانعالو ”ىرفاع> الو" ”ىللاهملاقيال |

 5 قالا فريشمىأ فرتشمسردفو با تنال فارث_ثالاو هلع موي ىأعوُدلا :

 ريرج لاق
 لارحالا لقانمقاقرلا مرض« ىدملادع» ناو فرتشملكنم

 ”لظ سب ىذلاكك بحاح قوف كفك تاطسو هملار ظنت ل رصب تءف راذاءىشلا تف رسشتساو

 ] ريطم نبا لوق هذهو سنتا نم
 ليقالوامم ىذهداورب لنك « قنوفرشت :سانللابعانف

 | هداسن فاض ىسرثحكحو لاطاذاعرزلاقروفادرشلاو اهتنمعت ىأ مهلب !اتفرعشتساو

 فوراشااو ريغ ىيلءامرغصم فدريشلاو هفايرش تعطق اذا عرزلا تفي رمث لاقي عطيف

 فيتارشلا ( فرش برعم ”ىسرافو»و ةنكملافؤراشلاو داومودو لج
 فورضغ فوسرشلا لا. ةدونطملا ىلع فرشتىتاا اهفارطأ ىهو عالضالا طاق

 لاز ازهلاورعخلان هسناملا فساشلا (فسش) فذكلا فورضغ لدم علض لكي قاعم

 لِمقم نبا لاق افوسش فسثيرععيلا فس دقو بوةعي نع نساشا | لدم

 افسشدا ف. .ننل | سائرك قف ضو * اهضر +مدنع جحالمدتتءؤةطضااذا

 ففضلا لثمةدشلاو قيضلافاغشلادي زوبأ لاق (تانش) سب داكف مسس ماو

 ها عافرلان اةدايزةضسىف(1) )١( لاقو
 000 ومالا فطشن متثدقلو 5 ةداةسثدفملا نم تدءقادقاو

 تكلا الة فالطشا!كلذكو

 انلياعك انتصلا ندتك فاظشنعيلغت نيا ارو ..

 مذاب الش نن لوط هني ذتاأ غم بلصق ير دج مالا رمشلا نم فيللاو

 زحارلا لاق
 ن؛-ثتلاو كدلاارار :وعازيلمأ 2 ندخالا ف اف ثااكىد وعحادناو



 ها دمج ةدايز ةطست ىف( (1١

 «٠ (فرشإ» « (ءاقلا نانإ *: انا

 ١ 1 ةبورلاف روج ىلع مأوهدصق ىلءأ لع: | همنف ىارتلاذخ أ ةالف فتاك اذا |

 أ ةفاسمدعيلا اوم“ ىتح ةملكلا ءذولمولامعتسارثك «قرطلاق الخ افاتسالءلداا اذا

 أ ةقيقرلالمرلاةفئاسلاو دلخلاو لمرلا نيب ضرأ ةفاسسلاو طثاسللا نم قرع لك فاشسلاو
 ش / ةماعنلاخارف فص ةمر او لاق

 باسريشهوأ هغئافل تراط »* ةفئاس ثاّرك اهقانعأ ْن 11

 ألام عقورلاقيدكالهو لاما ضم فاودلاو ددسع فأن نعيم عرمان اونالاو

 | ”ىعحالاناورعىلال لو ةنفوذكملااما ته تعم تيكسسلا نبا لاك تومىأف اوس

 | لاهلتاو بالقلاو عاكدلاوز ااا و مضلان ىتاهاكءاودالا لوقو مذلا»فاوسلا لوب
 لاه ريرج نب لال, نب لبسة ع نيةراسع لاق لالذكو حفلا, فاوسلاو هالورعول ل اَقذ

 دعب ةّرمداتاقاذا هتنّوس لوف: كنأك 20 , لاهف سدت: ةماكف وس هدومدس
 |نالفمهلوقو لعف._بفنسلا ةلزئئاهنال لعبغلا نيب و اه لصف الو لسعذأ فوستّرم

 فابأو كاهىأفوسيفاسو لطملافيوستلاو ”ىنامالاب دعي ىأ ف وسلات اتقي
 هئمو ثداوملا دعت اذا اذسه فاوسلا ىكنتشيام تح فاسأ لاقي لام كاله ىألجرلا

 )1( رعاشلال وق

 امدعاوداللالا١1نمافاسأ . « ةجا<نيلس م نمامهلامف

 فيس "ان يسيعو هنسكشو ل رم [هتكفم إذا رج[ ل جزل تفوسديزوبأ كو

 نالبلاوماش قوت لع وط ىأ نفيس ل جد "ىقاسكلا لاق فويسو فايسأ هعج فيسلا
 ىأفئاسل-رو فئئاسانأف هيْفَس لانمي تفمسلاب هيرمط هقمدسي هفاسو ةنافستأ هاو

 ةفياشملاو فرسلا هرلع ىذلا فيسملاو ةفاسعهباو فيس بحاص أ فاسو فدسؤذ
 الانا هم رخى أ زرالا تفسأو فيسلابا وبراضتاوهءاستو ةدلاجلا

 ادفسأو نانغاخغا نهم ب ا »* ةفيسم نيددلا» ءاورخ دا نه

 لوصًاباهزتلم ناك اا يصاب فلسا أدب ادرصلا لحاس ريكلا/فيسنلاو
 دلنو عامة سريغ نم باك نمهت ان فرحا اذهو هب دلو فءللاك فعسلا

 اهب اًده ىلعف أل او فيسلاو »* ا مباطرأ نمل او- لذ

 بهذتف ىوكتف مدقلا لف_أىف حرت ةرقةفأشلا ( فاش ) ( نيش ْ ف

 هسئملوةتىكانةسحر هلام ال: سه ذأ اك هتلاهيهذأ ىأ هتفاه هللا لصأتسا لثملا ف لاقد

 ىأ نيكس ةلاماف أ شان الف تفدشو ةفأشلاه تزخاذا ابعت ءتلاشم اف اش ولحر تفئش

 تاكىففرحلااذ_هو فو دش عملاو صل كي رهلاب فدشلا فدش هيضغنا

 ىلانعا اناكملاوولعا !فريشلا ( ف رش( فيدعتو# ديردنبا لاق ةدعمريغنيسلاهنيعلا

 رعاشلالاف

 ىران عيفرلا فرششللدوقأو 3 ىلع برت ىبنلا لآ

 نيالا ىرابب قمرا نم بكرأ نأ ع.طتسأالف تربكو و ىنأرب عفتني الف تفرخ ىلا لو ةد
 دقو ماسي وميني لُممفاَرم ؟ًاوءاق رش علل او فورم لجرو ناع فرم لل, و لاعغاكمأ
 ا
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 :؟ ء(فوس)» ء(تيلالضزم
 عنصأ ةعرقلا فئاجرخ لاهو « داعرج اك ه.رخ [لاقو .ه .اقَمفلوتيلا نمقذت لو أ
 فورعسريغف فاكسا برعلا د عذاص لك لاق نملوقو ةلومعم ةعرقلاّنأ تي سح

 ىو ةفاملاب اهي واذا السا هفاسأ ضرالا تفاس (فان)) هتنتعبابلاةفكسأو

 ىف "ىلا لاف ةفوا م ةزللا ضرأري_عنبدسع شيد ح ىفو ضرالا هيىوئث
 فالسااموةااو ىذم ىأ ايلط باطن بلط لاش م الساس فاسو ةاوسملاو اةيوت_تلا
 نمع وو فالاو فالسو ف ال_تأ عادت روءدْمَملا ءوانآلجرلا فاسو نومها

 اذكى تفاس أ دقو مولعم ل_ب أ ىلا فصولا,ةسعل ا طيسضتو نُعلا هسف لهن عودتلا
 مضلاب ةقل لاو معلا بارا نيكةلابفاسلاو ىفلسأف تفاستو مهارد نم تفاستساو
 اًضيأ فان اواغبلست لجرلا تفاسهملوق: ءادغلا لبق ماعطلا نم لجرلا »ل عتبام

 | ديكو ديكو بذكو يذكل ام ه-هاس ا ذكو هنأ سمات خأ جوز لجرلا فاو ميدقتلا

 لاف ثانالا هب ص>فمموودو هوغو نيعد راو ا تغلي ىتااءاسناا نه فلسملاو

 ندانمقنعلامَدَةمةيحانةفااسلاو ٠ فاسو نءاكوىدلاكثالثاهيذ *+ رعاشلا

 لئاوأ فن روكتةقانا!فولسلاو مّدقَتملا ف رلسلاو لاسلاو : ةرقرتلا تلق ىلاطرقلا قلعم

 رجلا ىعستو ر صعب نأ لبق يذعل اري_صع نملاسام فال_بلاو ءاملاتدرو اذا لالا

 درص لثم فاسد اولا لادالوأ ن افا دااو هلوأ هير دءون لكتص ةفالدو فالس

 ناكل !ةدحاول ةك1-لمقاك ةفلس لءقولو ىن'الل ة_فلس عمسن ملوورعوأ لاق .نادرصو

 رءاشلال اق ادج ناكل
 ارجلصاوطارحاوج رداذا «. مهلا اراغمان فلس باعأ

 ماللا خفي ةافملسلا 4( فلس ه نللدلا"ىاطقلا ف طخ هتان ها لال)
 "ىساسللابق بم ءودو ةدموهلب لاثم ةمفدطس# ىتناؤرلا ىحودسع وأ لاق فهاذللا:دعار

 رسكسلاب ف :اورع وبأ لاف (فنسإ) انهليقام :رسسكل »ا, تراصاتاوفلأ:

 69 رعءاشلال اه خرملاو ءاعوهرع-غلاقو خ رمل اةقرو ٠

 رفص ةيه-يفخرملا ف لسلة ا « هنا ]ماسلا سفن عل ةلقت

 زحارلا لوقه:مو نا دلل بلل ةلزغعرم ءبلل ف امسلا للون ا ناكل محلا ناذ آهي همشتو

 يت همد2:متريدصتلا نمد شن لمح فانسلا ”ىعصالا لاهو « هضم أب ارثأ ف الا بأ

 ريعبلا نطن صخن اذا كلذ لعسفياناو لات هعضو م قريدصتلا تيثبف ةركركللءارو هلع
 ىأو فاتسلا هيلع تددئاذاهفتسأو هفنمريعبلا تفنسدقو هربدصتب رطضاو

 ملعب ؛ىذلل لاقبو ف اذهل ل عيف للا رخؤي ىذلارمعرلا فانسملاو تفس الا“ ىصالا

 ِن -ىهذ نوما اريدك ةةئسمرعشلا ف تهءباذاف لدخلا مدت ةناىأس رفلا ف ئسأو لدعرلا

 نمةقانلا ىهفنوذلا خف ةفئسم تعمساذاو اهريسىف لمذا ملة سرفلا ىث هو اذو

 نمةراهةساوهو هوهكح أ ىأ مهم اوفن_سأاولاهامرو كلذاهملع 32 ىأ فانا

 هقوسأ ئدلا تفس فوش فائسالاب”ىدسعأ ىف ارمحت ن 1لملا ف لاق.و اذه

 ليلدلا ناكو< ملا نم اهلصأو ديلا ةفاسملاو ماقنشالا فاستسالاو ه-تمعم اذاأف 5

 ىف حاب 4

 رجا لا داعرغس الا
 فااس نيرادق بةادومعرجأو

 مال_سااهملع ملاص ةقانرقاع

 ةماقالداعرج انريهز لافامناو
 دوم لوة.نأ هنكع ملا .1نزولا

 لاه دقو دسءوبأ لاه همذ هووأ

 ها داعنءادوعْن ابان لا ضد

 ماا هك
. َ 
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 ةرابع لاحاخلالوقاأو هلوق

 ىأبا جالا لوقو سوءاقلا
 هباوص ف سعت« افقلاءذ_هو

 د-:ءعنوءقءاواكءاهفشثلا
 بيرا!ىنوعف_ثف نااناسلا
 معلا هتك ها

. 6 

 «(ىكحجد) + « (ءافا'بانإ « 26

 ورعوب ادشنأو هتفهرس كلذكو هنالك لانا قرا

 0 ل اوقن ىبدلا سأ ارحرتغعو د ( 1 هاما ردا

 أ تنكلا باكا ميدسر ارفق لاذع كة رق رافطالا لوحثء_كلااضنأ
 | اف ابنا هرطرخ هدم طغت برحلاكل بالا هاو فذ خ ًايءاد فعسلا

 1 ا برغلا م ام سر صا

 | وحفلات مزع سقت لحرلاما ازردفيفسلا ( فن 07 ةدعاسملاو

 اريكلاءاودلا تف ؤةضن كاان هتفغسأو افس مضل اي هفسأ صولا تفةسدقو

 ًاوهتنوغمرغذخؤباود لكو قيوسلاكلذكو توالمربغ هنذخأ أ ذا ىنععهثففسأو

 اهنمةبحىأ مضااقيودلانمةفسو ةوعاو ات اخت فو سل ميسا خا ويقسم

 اروثفصا ”ىجربلا ثرحلان/ئاضلا# هلع رد ىأروؤنااههجو فسأو ةضءقو

 ٠ الك عبس ران ىلصفسأ ا نسال ردم

 دسللاق ةريغى ٠ هملعر ردن "كف ههجوريغت ىأ ههجو ف دأا اكثددحلا فو

 د يسجل 35 انعَروُؤُ <فسأ ةعشاو عج روأ

 : نأ رك ىعشلاّن اثر دا ىفو هن ددورطناا5325فافسالاو

 سو ةيصرإلا بديع ضرالا نمتنداذا ةباصسلا تفسأو هتخأو هتنباو

 ضرالا ن من رق ىى> ىلدندق

 ا حارلاب مافن ههعقذب داكن »ع هيد ضرالا قيوف“ فسمْناد

 أري ملا سعالاو وش لكن م" ىدرلا ف اسفسلأو هناريطىف ضرالاا نمان داذارب" اطلاكلذكو

 لجرلا”فسأدقو ضغي و ىورو اهفاسفس هركيورومالا ىلا همة هقن اّناثي دهسا ىفو

 | بارتلا ن نمقدامفاسةسااو فة سم ةسيطعلا ميثلل لبق هنمو رومالا قادم عينت أ

 هوو ق.قدلا لات ا ةفدمةسااو ضرالاود وف ىرحتو هريثث تلا يرلاةف-سفملاو

 ترق ن هوو نهر لدم سفحالا ن نءاضي أف ةسو فوة عمللاو ثنبلا فةسلا فقس )

 تيقسدقو باكو ندنك لانغإ اك فقس عجب وهاسمنافةسءارقلا لاهو ةضف نمافةس

 فئاقسلاو خرت_هلءوط ىأ ف ةسىطاضيأ لاقيو ءامسلا فّةداا وافقس هفتسأ تالا

 حاخل الوقامأو ةدعاس د ةه.شسهممو ةفصلا ةفقسلاو ةشم دهس |هنم حوا لك ةاماةسا احاولا

 نكن[ ل دعو لاةيمام غ1 لوط كير هلا, فقسلاو وهام فرعي الفءافةسلاهذهو ىابا

 نس روهو عيشاخ» هنال ىراضذلا ”نفعس أ ق مشا دن تيكا نبا لاف فةسلا نيب

 هدكةغل فوكسالاو ةفكاسالا هاو فاكسسالا (فكس) نييدل!ى مسهئاسؤر

 خابودلالوقو
 فاكيااهارب س:ماد.غشو .« فارطاوقط:مالاق

 ركل افو « حدنربلا جسامزدت إل « رخ 1 لافاكخدوتلا ىلعوهامنا

 قدمو



 ان *(رع)و اق

 وبأ لاق اوخصننو نر شقخ يو شا و | ب ازويفصتو تمانع فرع ةرطملا

 ةفدهم ( فم ]) فودعس ل جر اةي*للسلا فادسأاو تنعطاذ ان هتوصوهبغسو |

 لجرلا ف ديس دقو للعلا ةقر مدل اء فيعسلاو عوج نم ةفضعم ه. لاقي هلازهو هّتقر عوملا ا

 ةفدسلا ىمصالا لاق فدس هدقماح ل ثم هدفش اسو فرض« و هذ ةسفادص# م ذاابإ

 كيرلا فدا كلذكودادضالانموهو» وضا !مهريغة غل ف وللا دق ةغل ةفدسللو 0

 ردقلاع واطنيبام تقوك اعمةاظلاو «وضلا اطااتخ | ةندسلا قمح مالو وديبعوبأ لاق |

 «افدسأ لماذا ل دلل عاقأو « حاملا لوقهممو لظأى أ لدللا فدسأ د تو رافسالاىلا | 1

 رعاشلال اه .للدلا ف دسلاو هتاسرأ ىأ عانقلاةأرملاتفدسأو |

 21 دنا :ران هو هنأت ىلعو دعلاروزن 3 ا

 .ةرقرقلا دعسل دشنأو ءاّرفلاه هركذهابقاو مصل اضي[فدسلاو |
 ا

 ا
 فدسلا ف دايللا ضكرباتم « انلعأىدولا سرغب نم

 نزاوهةغلىفو تيبلا« ىذيىتةحتفا ىأب ابل! ف دسألاقيو ءاضأ ىأ جصلا فدسأو |
 .رعاشلالوقهنمو مامسلا فيدشلاو جارسلا نماوجرسأ ىأاوذدسأ |

 فرسلاودصةلاةضفرسلا 6 فرسب » ادهرسسملا فيدللانرتشاو انكرتأ
 نء"ىععمالا ىو 00 اذاريسكلاناو كا[تفرسدقو أ طلتاو لافغالا | :

 ترهل اةف كا ذ ىف هل ليقف م وةلخأت اناكمدصدنملا نمل باص ا ءدعاوو بارعالا ض عب |||

 ريرجلوقهنمو مكتلفغأىأمك-رسن مكب ||
 فرسالو نم ماطع ىفام 3 ةنامماهودعةدنهاوطعأ ْ ا

 هوةركو قدكدسال نف هوطعب نأ ءاطعلا عضوم نومطخعيال ىأ اطخلاقيولافغا ىأأ د :

 ةفرط لاق هلفاغداؤفلا ىِلَش ىأداؤفلا فرس ل حرو. قوتسملا ||

 ىق“ هام ءاعالببع 0 ىريداؤفلا ف ريس ريس ايمانا |

 اربسالا نموهلا.ةيو ربنا فرس كس افرسر لان! ثدي دللا ىفو .ةوازمضللا فرسلاو | ٍإ
 م سوو ىبذيتلاة م فلا ف فارسالاو عضوم مسا فريسو ْ

 ساييعنب هللا دمع , ”ىلعلاه اهينف ريس أ دق هنادي 1 اةعقو بحاس

 ةعيكدلا ىت .وفرسه باك * تءاجمو ىرامذاو عدم وه

 اباعلب ضع ىلا اهضعب نادل 3 علعرغطو اهسفئادخت“ة ل .ودةفربنلاو ْ ْ

 تفرسدقو ةفريسنم عنصأ ًاوهلثملا فلاشي توغو هيف لخ دن مث سووانملا لاشم ىلع |

 ىوذةرعشلا تفرسو تيكسلا نبا نءاسهقرو تاك أ ذااف رس عفرسشتت ةروهشلا ةفرسلا |

 لاه لينا ىلا فانضم هن يس ىمعأم ءاليفارساو ةسقرمسلا ةريثكة فسم ضرأو ةفوريسمأ ّْ

 فرس )ل نينا را ريجاؤلاه اك نيفاريساةغا لاقي و شفخالا| ا
 ىعبتةدارلاو "هليوطلاة.عاشلاةًارملاةفوعرمسلاو مهل افضخ معان *لكفوع ريسلا|

 زعاسشملا لاق سرغلاايبهبشنو ةفوعرس أ

 وطسماهةلجيس بول 3 ةفوعرس تلق تضرعأ ناو



 ه(نعملو .١ م(انلاتان)» 0

 | هبلا .اوايقأن ىلا.هتهلوق هنمواوًءرسأ ىأم يشم موقاافزو هبح اصهفزأو عرتمأ

 ١ هنكلو ديد شلبى دلبوسهودو فرت خيرلاو هلآرفز دقل_لا شن اطال لاةءونوذزرب

 فز فزع روةسفازفز عب رىهورعشلا فات وصو حجر رانينح ةفزفزلاو ضاملالذىف

 زحار!لوقه مو فلز عمبباو ةئلثمملا ةهنصملا كيرصتلا,ةنفازلا ( فاز )

 فازلاكءالم تناك امدنعب نم م .فشن حب راهصلاءامادا ىتح
 هفلزأو ةفانعةدح اولاريلاو ف, رلانيبىتلادالملا ىهو لدغاربلا تفاازملاو عئاصملا هو

 ىلانمكدالوأالو م اونو لاه ةوتاعانتلو ةلزتملاودرقلا ىئاّرلاو ةفلرلاو هن رقاكأ :

 اهالد :زاان دعم ب فت قالا ناكردش تلا مسا ىهو قلذاند مع مكس : وعنا ا

  0حادتلالوقو ١

 هاءا_نللاىهتدازدضسف )١(

 ةنمو ةةاتلا قونلا نم ةفانزلاو ' هتيشم قرت ىأ .يريعبلا اذ( فيز )) هكلهأو ْ

 0 اهيلغزادتساو ءرخؤمهم3-ةمعفدو ىلنلارسب اذا ةساسمل دنع مانخلا كلذكو ا

 اا هنيزمر خايب ادام تناز فو فئازو مذا

 ثعشلو تقلا ةةكىأاف اسف أس هدند تفئسديزوأ (فأم) «( نمسا ١ ا

 ىأرتسلا تفصتنأو راسلا فيخسلاو معسل (فند) توسل ثم رانفطالا لو>ام ْ

 ةغانلا لوقو ةيللسرا ْ

 | افقوقح اىئتضلالولاةوانفع ن٠. "اهل از افلزىلامللا”ىل طا ام-وامنيالاه اوظحان

 | فاز عهباو لالا لأ نمةفئاطاا ةفازلاو ةجوددلعب ةجردو لزم دعب #ةتمل وق

 || ةكععضوم ةفاد نحو او -33:ىأ ازؤفلدز اواو فازتو 'دسعىبأنعمّدقتلافلزلاو تافتزو |||

 | هنمو مهقتو لامها ىأ فاه دزا هيفرهتهدزا لاقي قزلوةفلتا فهزلا ( فز أ
 ةيورلوق

 د

 ١

| 
 فالعتلا عمالاؤقأ كلوق ه فقاشدزاا عاف اعدزاهمق

 ىحو معيقتو لخدىأ« فهدزالءالاذادسلا نوه هرخآ لاهو لالا ىلعانجأ تمت
 ةتعرص ىأ ةءادلا «_ةفهزأ لاقيو بذكصلار هنأ ىأ ا ثدح هتفدزا "ىلا رعءالا نبا ا

 (1) رعاشلا لاق

 اهلاظب أن عطلا فهزأدقو ه٠: نيعرادلالسدك-:لخو

 | .هضدىأهسففهدزاونالف هنفهزأ وافد نع روث هبي هذى أف هدزا وئىشا !فءزأو

 مدكللاو ونفلالثمةقاز #3 ةرسح بوضع ىرذز نم عاب

 0 ا هش

 دضنلاف نيفصسا اىلا هعفرو » هنسد ناك لأ للسس تلح

 فد فد ل ثم لملل !فصمأ و تبيلام دم ىف تانوكرمدل ااعرمدم امه ا

 تدع ىلا نبا نع نيكرولا ىلا نيفتكل انيب اف داخاب ةقزتلملرهظلا ىلعىت جلا ةمصخلا ةيصسلا

 هنرشقامو هتيوش من هنرككن مهنرمشقا ذا كل ذو اذه« ذا ثلارهظ نع مهشا !تفصسدقو لاك |
 ةفيصسلاو فوحسةقانو فوم اش ليقّدسا اذهةاشلا نعم غلب اذا اوةفرصصتل اوهفهنم|

 ةرطألا



 و *(فزإو » ( ىازلا لصف «

 فحْزي وهلاشي هن سرفّرْخامعأ ًذاريعبلاو .ىدع نأ ل_هق نضرالا ىلع ى دز ىبضلاو
 قدزرفلا لاف ةفحازةدحاولا ف اوز لباىهو

 دوثنم نطةلا شي دنك ب صاحت« انرضنماشلا ل اهم نيل ةّدسم
 رسام امنت فحاوز ىلدع ٠ انلخرأو قلت انئاعىلع

 ”قاطلاَدِب زوبأ لاق .فاح ضو هفهن داع ناك اذاو ضن نمو هفريعتلا ف حز [كاذكو

 فيحا ل منو ىلع فيعثربط ٠ مهقوفموقلا حاسم بوأ ناك
 ”لذهلا لاق امدم مضاوم تالا ف ازمو هتباد وأ هريسغب ا .عأ اذالخرلا فد زأو

 طايسلاراب" آعبصلا لدبق ٠ اهيفتامالا ف وسانعَنأ

 نيتف-زلارانتو تئماذا اهلِجرَرت ىتااقونلا نمفوحزلاو ىشقىأ هلا فحزتو |

 تلامدن رعلأ نمةأ نهال لمقو امهتءف زيف اموبف لاعتشالا عرس هلالءال“ الاو ميسشلارانأ

 ان" ؟ةفواحرلا ”ىبصالا لاقت .( فلحز )ل. نيسف-زلاران انتصمرأ تلاةف ايضتو نك ازن
 فئاحز عجللاو فاقااهلوقت ميمو ةيلاعل !لغأ ةغل ىهو لس ىلا "للا وفن منادوضلا رت

 هدفت روةلسزتي منال سامر دم ناكم ةفولزلا*ىنارعالا نبا لاقو فئلاخزو |

 سو'الدثنأ و
 فلاحا هتةلزدقنهدمانص ون «  اهتارس 7 ”اكادو دق بلت ْ

 ٍلاههفااحز ا ات#لاشوأو دات ٠ رخآلاعو ءانملااهيف عقنت_بيل بطلا: :رشننهدملاو |||

 ,جادعلا لام فاحزتق هتفلحز لاقي عقدلاو ةجرحدلاك ةفل لاو

 الست كك حاراناهعفدأ « افتدنوكت تداكدةسعثلاو
 ءاملافراخزو نيزملا فرخزملاورو نه هوم لك هي ةبشي مث بهذلا فرخزلا ف را

 د-قوةعد رس أ فار مو فورز ةقانو عرب أ ىأ ىثملاف فرزأ (فرذ هقئارط

 حرجلا فرزو »فرز ”ىأءارغالا اهفرزب «زحارلا لوقهنمواهتثث- ىأان أ اتتدزأو تفدز

 ناكو سائلا نم ةسعاسجلا فلاب ةذارزلاو هربلا دعب ضةدناورذغىأافرز فرز رمدكلاب

 ةففخم اهعضوىازلا غفب ةقارزلاو ةفارزلاو تاعاسجلا تافاززلاو غافل ادب دكة هلو قي ”ىناذقلا

 كلذكو هناكم 35 ىأ اذَءْرَدفعُز (فعن) كتلي واكر تشا ةيسراغاابهأل اًعيةياذغاغلا

 فاعز ل ةمزمهل اناضيأ فاوذو فاعز تومو فاعز سو اعبرسال_ةةولةقاذاهفةعزأ
 رج ن بس وأ لاق هعراك أو ميدالا فارطأ ف :اعزلا لصأو ريصقلا اركاب ةفتعإلاو ١

 فئتاعزرلا هداج همئاوق ه. امن اكى-دسلا ىرقي لازاخ

 عرالا و ْلَرَتو نكست ةفغزلا مغ 3( هّتعرس نم ضرالا سلة اعدام اكىأ
 ةئيددح ىف فغز لاقي ”يعصالا لافت ف غزو فز عيباو ةعسلاولا ىه”اينشلا لاق ةنبللا ||

 رئاطلاو مانعثلا شسيرراغصرسكلابفزلا (ففز ال 'بيقر مم كغم لجروذازاكأ |||
 مذلا» فز اتهجوز ىلا سورعلا تففزو . فالم ”فزو د ىأ  ةزلا نيب ”فزأ قه لاسقي |

 ُ نعلن ع سورعلا انبي فزت ىلا ةفحملا ةفزملاو قمعاتفقدزاوانعفةز اوافافزوافز

 ىأ انفدنز رشكتلاب فذ نب رعنلا اومياظلا فز لاقي فيقذلا لثمعب رمشلاتفنفزلاو لئلالا

 ىف حاد 14



 *«(فعحزا) ١* « (ءافلا تاما ++ 24

 ١ ”ارغرغ نيس اهتروكىلا تع * اهالي ز يطا ىو ةفوض مو ْ

 ْ فءرد_ةو فتالا نم حز مدلاف اغعرلا (فءد) ٌئطمنلو سدت ل ىأن و |

 | اهمدقالاتافعاورحامرلاقيو ةفيه ضيف ةغل مذلاب عزو تعرب فءربلجزلا | |

 | تءزتسداو مّدقتو قيس ىأ ف عرنو تعز سرغلا فعرو مدأ| نماهنمرظةيالوأ ن عطالأ

 | لها متن: ىذلاسرفااتعارلاو هامدأى أ رينعبلا مسنم ىدملا فعرتساو لثمأ
 [لدةمهفءانه نم مغولا ىلع لاذ تلعف لاقيو لبا :أوةسنزالا فرط كف ءارلاو

 | زخارلا ل وقهنمو ,فءرتد انه المىأ هب رقد عرأو هلعأ ىأهفعرأو هانم

 |ترفتحا اذارثسلا لغسأ قالرتن ةةةروصزتبلا ةفوعارو + انهئالتمانماهالعأ ف عرب ا

 || سأز وم دوكير جره لابد .ايهملع قنملا نيلجرعبلا ةمقاتاو دازرأ اذاف كانه نوكأ
 ||| “فح ىفهرصم لعد .ردصم نيد لاسو هملع هللا ىلص هنأ ثي دحللا ىف و ىقتسملاهملعموةيربلا |

 ةفوعارن انغايذو نآبلاةفوعار تت نذدو ةعلطأ|
 ظ ديبعوبأ امساك ملا ةفوعرأ و

 ا نحارلا لاق نافةرو ف غرر ةفغرأ عجل اوزيل نم تفمغرلا (دغإلا

 ا "الا ضورلاوءان_سملا ةنيقلاو د .فءرلاو لمسدنلاو ءاوشلاّن ا

 : ٍ » فاطق ل تاو ليلا نيةعاطلا «

 املا فزاد 'ةعاجس قأ ناض نمت فرو 'كؤذر ععاو قاطااهمنش "ترا ( فر |

 ارواانفس نمر كاذد انطوح ىأانفرينالفو رب رادو درا

 ْ أ دونو ال "التو قرب ىأاف.ةروافر رسك-ااب فرن هنول فرو ”فارالو "فاح هلامو دصتةيلذ
 | : ةأم ارغثرك دن ىشعالا لاق تاتا ذا فيفرردشو فافر

 ا ةرا ارطااذ يملا شت * هبورغفرتاهمو

 ءابنخئارسكاشيأ ف رذرلاوةسةزفرةدحاولا شاحن اانههمدي ترضخ باف :نةرلاو |

 لود همحامد ل”رعادارب ' اطلا| ف رفرو فرفرةدحاولاب:ءىلدتامو عردلا بئاوجو

 ييلظلا اوعماعرو ةلس نب | ع |نعهل-ط فطاخوهورئاط فارذرلاو هلع عقي نأ ديرب ئثلا

 أةيلالا لفسأ ةمنارلاو . ربلا جاره فترلا تن ودعي هد اند فرقر هلال كِل

 اههتشرأ اذااهنذأب ةقانلا تفنرأو انئاف ناك اذا ناسثالا نم ضرالا ىلب ىذلا اهفرَطو
 ءاوسقلا ىلع هو يجولا هيلع 0 دولا ىفو ءابيعالا نم

 مهتةقركأ قيس تفمرأ ( فن ولا ل ة:نماهنذأب بفدرتوابه انمعفرذت

 ا ايلا فير إل رم

 ةدش رن طرأ ىفو تيبد>أ ىأضرالا تنازأو بد رلا ىلا |' مص ى ىأانَقِب رو كنبزرلا |

 ءاملادب دش

 لفل ةثأ هدفطبانالذف أ زأو هتلعأاف از لجرلا تفأز (فأن) (ىتالس)

 امدق ىضماذاايذلا فز لاسةبو يشم ذحز هنا! فحز من لردع نرد

 ود_ءلاىلانوةحْزت ستللا ف عزلاو هلا فس زب متضرتغلانود عمي مهلا ف ًارلاوأل] '
 صج اطل ١ نتن عمم سمو دع سس حمس ب عسب هسسسسج سس دعم تعط وصمم ٠ جدن همس |

8 



 ان ء(فضرإ» » (ءارلا لصف ءأ

 فدرلا برشكملا برش اذاف هن نع ف درلا سلو كاملا سل نأ ةفادرلاو ةماهاملا ىفأ
 فرص تح سانا !ىل-ع هتفملش ناكو هعضوم ىف فدرلا دنعق كامل اارغاْذ ا او سائلا لبق | 0
 هنالعوب ريقبل ةبلهاحلا ىف ةفاد رلا تناكو عاب رملا فدرلاذخ كلما ة.دّتك تداعاذاو |

 أ واع نأ ىلع مهولساصن ع وبرب ين مةربلا لول ىلعةراغرثك أ د_-أبرعلا ف نكي ملا

 ْخ عوبر بؤ نموهورب ربلاق . ةراغلا قارعل !لهأ نءاوفكيو ةفاد راما
 ازا مالا بملاحالا باطو « . اوللظف ٌكولملاامفدارو انءدر

 | فيدرلاو فادر عمباو فدترا رم افي درلاوزمعلاو لفكللا فورلاو نيللا بطو غم باطو |
 برغملا ف هبيقرٍباغاذا قرسشملا نمءونيي ىذلا مهلا فددرلاو عقاولارمسنلا نم بيرق مدخن

 اهعش ىلا هت لاف هنممظعأرخآ مو فدرخرضأ ميزت لاخيدعتاأ لك لابةقدرو

 اذا هنالن اوعالاوةا دل مضا ا. ىلاعف ىلءىف ادرلاو هللا برك اور ف داورلاو ةندارلا

 دسللاو رخ الاهفلخ مهد ًاابعأ

 ىلا#راو ىلوزت انو 2 ىفادرلا, صممت ةرفاذع

 ده نب كلامنب ع خلاه معه عأو هعشل ثم هفدر ىف غل سم اهفدرأو

 انودظلاةمطافل ا'تنئظ 5 ايرثلا تفدرأ ءازوملا اذا.

 ةفدارضو تلاوف ىأ ءوصتلا تفدزأو نط نظراقلا د أ ةزبءنب ركسص ذي ت نب ة_هطاف ىنهد

 افيدر لحال ىأ فدا رتال ةبادءذه لاقي و .اميملعشلالاو ىتالاركذإ!توكردا ارخلا

 ”قاسكلا نعاذخ أ هئارو نم هان ذأ ىاءانفدترافانالف انت لاقي رابدتسالا ف ادئرالاو
 ىءعاوفدارتو هيلعاونواعت"ىيمدالا لاك عياتتلا فدارتلاو هذدرينأ هلأسى أ هفدرتساو

 ديزوبأ ىحو انافسرو افسر فسرو فسربفسردقو دمقما ىش.نافسرلا .( فسر

 هدشربو هفشرب هفشر دقو . "صملا فشرلا ..( فشر ةدمتمعتدرط ىأ لبالا تةسرأ

 نكحرأ ناك الءاقالءلقءاملا تفشرتاذا ىأ عقنأ فشزلا لثملا فو .هصتما ىأ هفثةراو
 ىنهو فصرلاةدحاو كير لاب ةفصرلا (كص] مفلا ةسطل ةًأرملا فوشرلاو شطعلا
 حلم لودد « « افصرالمس عزان فصر نم ه حاملا لاه ضعب ىلا اهذه:فوض ىهةراخج

 هديرروهو ءاملا فذ قرأودل ئصأ هنالرخ1 أ اف صر عزان فصرعءام نمباريثلا اذ

 تقعلا ىو فاصرااةدنحا واضيأ ةفصرلاو هانا هئمةع :زانم فصرىلا فصر نمدإ.سم له.

 ءانملا ف ةزادخلا تنصر لو وعن :اه.جبامهئمردصملا نيكستلان فص رلاو ظءزلا قزف ىولب ىذلا
 ةبقع هظعر ىلعتددش اذا اصر مهسلا تفصرو ضء. ىلا اهضمب تمعخازنا افصراهفمرأ

 ق.لبال ىأ كب ف صرال ىعأ اذهلاقيو * فوصل هئخس *ىرئأو « رارلا لوقهنمو

 ىلا مهشعب ماه ىأ ف سلا م ولا ف ضارتو ىرخألا كا ايعاديحا“ مضاىأ همم دق فصرو |

 نيصر مك ىأ ف صصر باوبو فصر لعو حرفلاد ةيضلاةأ اراا فوصرلاو ضءدقزلا

 ىقوةفضراهتدحاونيلااه.رغوتةامح ةراحلا فضرلا (فض 1( عضومةفاصرو

 ىلغينيللا فمضرلاو ةفض ةرااهاوكى أ رسكل ايهفض ربهفضرو اهلعامةفضرلا نمدشلثم ا

 فضلا, تبن أ ردستقلا ةفوضرملاو فشراىف-عىوشب فوضرمءاوو ةفسضرلا |
 3 دن ع ا



 * (فدرا) و * ادلاباز# 00

 | نافذا (تبن) فنصلا نملدنكسا أ لاستقلال حلا "”فعءرذاو اهدوحو

 3 المع رسكأفاوذو فاعذت ومو فاعذلا هّدمق_سلرلا تةءذو فوع دم ماعطو

 ف.فخو رمدكلاب ف ذيفذدقو 1 .هذلا ىل-ثم عب رمسلا ف يقذلا (فذذ لتفاا

 ةيؤروأ جاهلا لوق هنمو 0 راى عزاهجالا فذلاو عب رسئ أف فذ

 الجرن تاعب

 فافذلا نم بدشلا عم ناك ه ىفنارطأت ثءرأ ىف ارا

 | ىل_عتففذدقو فافذ لئاقلا م لا لق هنمو اعجب لادلاو لاذلاءىوزي دعوت لاه

 | بيؤوذ أل وقهنمو لقلاءامل ا ضب فاقذااو هل-ةقتعرس اذا اهمفذت عب ملا
 ريقلا ركاب

 َ ْ دراولف اف ذىفدأاهبسدلو 5 اودروأرثللا|تثحا 1نولوقم

 تل رصتاا.فاذلا 6 3 لجر مسا معضل ةفاقذو
 أ ردات يمسه امو فاذةوذنمءافاذةأىماو فاد دقو فاذلا نمبفاذأ ل تر لوغ#

 ١ رعاشلالاق
 ناقفدسكنمتجرتنأ ب ةنوقايءافلذلاامنا *

 لئاقلا"سسلاناغ.ذلاو نافيذلا (دذ)
 ةفأر ه.فورأ ل_جرلاب تنور دزوبأ ةجرلادم أ ةفأرلا (فادإ ( سس

 لاه لوعف ىل_«فوروهف برعل امالكنم لك لاف افأر هءتفثرو ف أرأ ه.تذأرو ةذارو

 "ىراصنالا كلام نب بعك

 افوراشي ناك ن نءراود ه انر عيطو امانل ملع سطل

 ريزج لاق لعف ىلءاضي أف ورو
 ميحرلا فؤرلا دلاولا لعفك 3 امس هيلع نيإسملل ىرب

 رمال كسار اقر فلير ضرالا تاعالدفو ةلزازلا ةؤسرلا ,/ ف>ر

 رعاشلالاه هبارطضال كل ذب ىعمرلا فاجّلاو ديدشلا

 فاجْرلا ىف سءشلا برغت ىح 5 ة-شع لكم مههدلا نومعطملا :

 (كنر) هسفاوضاخى ؟نودلا قوي ادقور شالا ف ارأد اوف اجرالاو

 'قدقرأ لوقي انذاك سارا لادا نزار قيقرااديزلا ةخرلاو فخ رلا

 لا. ءافخرنيدعلا فخ ردقو ىنرتسللاءاملا ردكصاانعلااشنأ فخ .رلاو اظلغمأ اوه

 فرح ل>ال ؛لدصدقو اقمقرانمطىأ ةةخرءاملازا فلا ةدو ' | زارا عت ها

 بكر ىذلاوهو فدن هرملافد لا (فد زل غيصلا نت برضاشيأ ف خرلاو قلملا

 عم 7 ئت لكو فادرهمكربىذلا عضوملا لل ذوكلعم هتبكرأ اذا تقدرو بكارلافاخ

 نفس ننفرد نراؤ تدر داى ف درا مدل م أ اذشو هذدرو هن أ. ء

 اهريغا-ععمزج ملا غل ناك ناف؛ ئنام نم نمل ”ىورلا فرح لبق عمتي نيللاو 3 لا فورح نم

 ل وإلا ف ادرأ نم سال اةفادرااو رالاو لمالا نافدرلاو ءاسملااوءمزاساو اوناكناوأأ]

 ةملعالا ىف



 «(لاذلالضفإ#

 |... 1: .يشتمطخاههتةالنكا ظل هاف شعت وزا(قامكرأ]ل ١ ١١
 اذه مشلاوةنفدلاومابتجيسغبلاافدو بتملا ةفدلا :(فندإل 36 لس "5
 | ىلعطةسا ذا فذدم مانسو غلف عفلاّنأ وضعي نعدسعوبأ ىحوءاسنلا هيسرضت ذل |
 | ةفادااّةادنالف ب نمانلعت فد لاق نيللازعسلاوهنو بدلا تتنخذلاورعتلا قد | 0
 ٍفووفدباسةءلاقي ضدرالاقيوفهّرمرت ”اطلا فمقدو نوبديى أو دعلاو ف نوذدي رسدحلا ١

 باقعلاناههيشيو ابرق فصي سيقلاو ما لاق ضن اذا هناريط ىف ضرالا نم ودي ىدلا | ا
 ىلالعت تأ ظأطنامقعلا ن.دفوذد . + ةوقانيحانلاءاذكفب ىلاك 1

 | نم هن< هللا ىذر دئلولا نب دااخ ثي دس هنمو هنلعت هرم افافدو ةفادم لج رلآ تةفادو
 لاقي هو اضعي هضعب بكراذام ولا فاد: لاةب ”ىعكالا لاق هفا ديلفري_سأهعمناك | 0

 |ءاطلا نمل ديم لادلاو "تح النيلين كما ا ظ
 | فاد ابقي دب ورلا ىلا ففيلدلا (كاد) ماقنلسأ وبتتسا ىأ مه نمأ فدتساو | ْ
 أ ميهانغاد لانقي تمتسقت ىأٍب رخلا ىف ةبدشكلاتفادو وطخلاب راهو ىنثماذا يشلا| ْ

 حلادلالثماضيأ فاادلاو هعضوم نعوم ضرغلا ن ودام بدصي ىذلامهسسلا فاادلاو |
 لاك عكروعك ارم فاد عج اووطمللا براسقيو لئلا لجلابىمي ىذلاوهو |

 ؛ فل درس امةلاق ف دااورلا حج زر 5 بءاوكرو داما فريسامقلا ىلعو

 قد نيبغلا بحت رلا ىف ةياد نيفادلاو ماللا تشب فلدوبأواندو ىشت ىأهشءلا فاذتو |

 || مقر شد: أ ضاو اني فاد لابعرو' مزالجلا ضرلاكي رخلاببقندلا ( (مإلا ْ
 0 نونلارسكب ند لجرتلق ناذ عمباو ةينئتلاو تؤ ااور كح املا ه فى ودسافاد
 ا لالا »بتدأو لست ىلريبكلاب ضرك ين ددتو تعجو تيئثو ت نأ ةفند: أ يماتلق

 | س مثلا تفنداضيأ لاقيو فندمو ندمووف ىديعتيالو ىذه ضرأ ا هفندأو ولم
 ْش جالا ل وق هنمو ت ترص ةضاو ب يغملل تاداذا تفدأو
 5 ان # اند نوكس:تداكدقنمعلاو 1 |

 || كم كلذكو فوودمو فو دموهذ هريس غو أ ءاع هالي ىأ هريغو ءاودلا تذد فود
 أاواولا تان نم ةثالثلا تاوذ نم لوعفمّىأب سياو :قوحمتم لاقيو لوا بم ىأ فودسم |
 ٍْ فو دم مالكلاو نيرداثااجنيد_هناف نوودم ب وثؤ فوود م. نافرحالا ماقلاب
 ْ ناك امءاجاذهلف اهتماسهلا_ة>١ ىلع ى وقأءانلاو واولا ىلع ةمضاا لقءإكلذو توضمو

 ١ ءاطلا ب ايف دان رسفأم ىلسع طو و طيخمبب موو نصي !او ماةلابءاسملا تاني نسم |
 60 نعاشلا لاك واولانم وهو مثلا .طم طمدن مهو ةرب ,زلسان عضوم فاندو |

 0 طبل لا نرصغي نرارمج 5 هتاوجوأ ا |

 2 *+(فعرد *

 ةرابعجلامأشلا طم طدست مهو هلو ا

 باككح فايدسوما.قلا
 اهلهأرب زسملايوأ مأشلاةب رق ١

 لبالا اهلا بشي مأشلا طبت ا ا
 نعةبلقنماهؤاوأ فو.سلاو /ٍ 2(

 صا هتك ها واو أ هع ا وخلا اع

 قدزردلاةدازمسنلا ضعيف( مز لف تضم ى اخت لادلاو لالا, لبالا تفعرذا ( فعرذ]) .دازىأانغي ,رذمةلاكلأ|
 111 اا كك
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 ةدامىفءاورزملا تد_-ًاهلوق

 ىلا انملجربترذأو درح
 0-2 هدأ لا تءحارو

 فالخنمنيؤوسادداو *« فافغلنا نمود»يف لمع
 داكيال كل ذَّنال فالل_1نا اول لاس. ىتلا ةرشلا ىندي سلو فاتر ص نمامأ دي ريامناف
 ىألوقىورو اهنعباغاذا اهتأبىأن الفت ألم ىلا فا انجوهمواوقو .ةيدابلانن روكي
 فخ لزقتو ىرثىهو اعل بع ىلا احن ىأ اذان « لسع او بون ثدبفاهفلاشو هبي ل وذ

 فات ىناروان الف تنلش اب لو وقناو بوةعب نءا داو افلخ اهنء”ريص يأ الت هتقاسب
 ةدئازنونلاو فالمتا ىأة_..ذردلاشم ةنفاخ نال_-ذقلخ ىف لاش... رخأت يأ ىنع

 باقفراسا ذا افانخ ف ند :ريعبلا قدح همم لوقتزتعبلا غاسرأ ى نيل فانا( فنخ

 ىشعالا لاق فو. ةقانو هيشدغو ىلا هدي فخ

 ادزحأ ارغاتيلافانخاهادب « تعجاروءاضلا الح تدع

 ,ج القمم ماسلا و رو ولان انا يضعن[ ض انضر ايلاتمو

 ىربلاقفمتاوْس ةفصاع موةلاد * ىلتعت بئاحلانسعلاوتلقدق ..

 هيفا تي وذ هاما واه مامر د ماذاءل نأ قنعلا ف فانلنانوكي دعوت أ لاقو

 ناكنم دخت ظءلغ ضي أ بامثلا نهفدنللاو .هفنأب عافناخ هتبأ 2 ثيركلا نم
 ريسلا "هلق نم لج كي نب طول: دنكرسكللاب ف عون أو فلنا انعتةرْدق ثيدآىفو

 لدالا ىلء فتش موقو فت احوهذةفاختو ةف.شوافوخ فاض لجنرلا فاش( فوخ)

 فوالنادب1مىأ فاغل_>راولاف عر مزايا قي ضخ هيبازمالاو ظفالا ىلع فخرو

 /اياغورللةطبةئاو توسل ادي دش ىأ تاص لبر اولا أع زذو قرف لئملعف ىلع هنا واج
 ”ىلذهل١ لاق واولاهل أو فخ

 افيشواددو باقلا قرعذتو *« ةخز ىلع ندءةنالو

 عجو لاةيفيوذتلاةفاخالاو هنمافوخ دش ناك ىأ فوللا. هيلغ ذود هفابفن هفواحو

 قب راطلا عطاه ف فضاناو فذ ال هلال فوقي زسطو هآر نم ف. ىأ فدخم
 ةمرلاوذ لاه هصقنتىأ هفوذتو. تفخ ىأئذلا هيلع تفوذتو

 نفسلاةمدلارهط ف وذاك ه ادرفاكماناهنملحرلا فوذع

 . 1 رخ ةفاسللاو فونت ىلع مهذخ أيوأ ىلاعت وق هسنمو

 ١ 1 ب دود دوبأ لاق

 قلنتيا دس راقي يأ 5 بادساهف ةذانطأن

 لوسم ىعمهئمو ءاملا لسم نع عفتراو للا طلع نءرد فا املا فيش

 لاق » عرضلا داجاضي ف مللاو ,هولزتق ىمفرخا وأاذا موقلا ناسك دقو عشا

 تأ سرف كاذكو ردا كش دقو لدشل ا عساو ف. تأ لجو تنم لاش دءافمص ةقان

 لق هذدو ءوث لكن ءوخكلذكوءادوس ىرخالااوءاقرز همنعىفدحا تناك اذا فمش ان

 نافشتاو ىتشءان الاوةدح اومهَمأ تناك اذافاخأةوخاون وفات ى أفا. أناملا ١

 سرفلاهبهيسمتمث ةنافمخ ةدحاولاةرفوو ضاس ةفاتخم طوطخ هءف ثراصاذادار لا

 سشلاو ىمالاق اهرومطو امن ىف



 م ا (ءادلا لصت)»

 افملخوأةق ةرطأ تدمع" « قيرتدتم .حاإ

 رعاشلا لاك اًضغسثذ لاقبامفيلخلا عب :مهلوقهنمو

 اناعف للة قب رف بامأ « فيلما عب ذ لهاككى رذذو
 ريثكل اق اهاطبا ةقانلا افءاشو

 ندرصدعبا |" نب وكم ىب * امها رواهروز خل تاك

 ءارغلا دشنأو تنوي دقو مظعالا ناطاسلا ةفملفلاو هوغو بنرالاو باعثلارجاكملا

 لالا لاذ ةفلختنأو 35 ىرخ أ هئدلو ةفيلخ كونأ

 مقبال هلأ لجأ نم ' 'ءانلح اضأ ولاه تاركة ركل ثم لصالا ىلع باو فئالذلا عدلباوأ

 ءاهلانتلهفّنالءافرطو في رطل _همراصفءاهلا طاقسا ىلع هوعج- اهلا هيفورت ذم ىلعالا
 هنمو ةنالخهموق ؤهفاخ لاقي هتفيلشناكا ذاانالةنالف فاح لاقبو ءالعت ىلع عمج ال

 فلخو هدعب ت :+اذااضيأ هّتةلخو وقى ىفلخ نوره همخال ىسونم لافوىلاعت لوق
 دقو هتك اروأ همعطربغتا ذا ماعطلاو نبللافاشو هت ار تريغت ىأ افولخ مئاصلا مف
 ةطسو ىلإ اذا فيلخو قه فلخ ا توثلا تفلخو بوةعنم دس ىأن الف فاخ

 ديزوبأ لاق بغي أف ولخ"ىحو هدقفل مث هنم ىلابلا تج رخأت
 فول ”ىن”ىملاواّرعشةم هب نابل 1 تءتببلاعبصأ

 ىةغلءوذ فاش اودادضالا نم .وهر نوفل اروذحلا ند فواذناو دحأ مهتم قل اكأ
 ادئا صف صيت .مكلا لاق هةولبصأ اذا هتفل> ىفةغل بوثلا تفاش أ وريغت ىأ فاخ

 وظف باهت اخ لستلا# ل2 سدا“ ى> نم ىشع

 فلخ أ ضاعت_سي'ىثوأ داووأ لام هل بهذ نم لاقيو اناقاخ ناقللنا عض ومفاخأ ىأ
 كدلعهلنا فات تاق خأو ًارءوأدلا وهل كإذ دق ناك نأف يبهذام لم كءاعّدر ىأ كيلع هللا ؛

 3 عراد لاخو كياعدي دهذ نءرأ لدلاو ةةملش هلناناكىأ فا ًريغب

 ىثعالال اق اماخمدع : هدم كاس هقاغأز لاق الا ىلع هلعفيالو أ بسش لوي

 ادعو.ةهلدشق نمفلخأو تذخ *« ادوزيل اهل كلرمدقو ىوثأ

 رطماس مف نكي لف تاممأ اذا عوضلا تفلخأ نولوقي لها. لهأن ناكو "هللا تضمىأ
 لبمقم نا لاق خ 1 هناكم لعد ْئد هله ذدقنأك اًذامسفنا الخ شا

 هلك اوه ىذلارهدلا عم هلكو 0 ءراعلاملاابمنا تاو فانت

 فلخاو هلل هفم_بىلاهدس ىوعأ اذا لح رلافاخأو تفانأ ام فاخ دفتسسا لوقد
 لن هيقَح با اذا كل ذورععبلا نعتفاشأ لاقي يالا لاه ةفلطن ارش ىأ تاننلا

 ّنآل ةقانلا ىف كلذ لامقيالو ريعبلا ىصخ ىلراسم لهدقف بةملا لوصت هوو ستك ىأ ب تصف |
 لع ئاهفانتساو قتساى 1 فلضشاو فلخأو ءامحلا بةحلا خالو اها نماهلوب|

 »دعت عنوفاختاح رف ىلاعتهلوقو ةةلاخلا فاللتاو هدب ىأ ن الذ ف ل ختساجو هتفيلخ

| 

 ل

 فو نا. 0 نائيلآهل رق

 ع ها اس

 | فورءمنالللارعمو هللا لوسرفاخ لاقيو هللا لوسرةفلا 2 ىأهننا لوسر فالخ

 أ زحارلا لوقاّمأو ةفاخلاهعضومو

 1100 اج نونا عل دموع تم د تم »حو معجم بح نجلا جمجوم 2 ها طكج جا احح وعا دو مرور" تورو تو عدحم دوو حس فس ةعراص حصص عش سومر ةدكط



 ١ اه (ءافلا با « 6

 رعاش !!لوقك د>اولا مهو هيف غاسدحاولا ةروص ىلع ننعم لك

 د>اؤل اًةروص لءودو مها ةمالعهمفسبلخارفااّنال « هلصاوس تقث خارفلا ]لم

 اطقلا هراعد_سأف ريعبلا فتك عض ومودو ضل ىلا عجرتءاهلا لاسقيو باطاو باكلاك

 ديعلانب ةفرطلوق هذمو فول عيلاو بنحلا عالض أر صق ف اذناو
 دضطنءىأد,تةنرجأو « هفواخ للكل ا ىطو

 كالئاوفاللاو ناسأر اهل ىأنيفل> تاذ ساخ و ديرملاوهو دمج فاخ كدب ءارو لابو

 هماقم ماهاذا كد رحل ام هس 1نمقدصفلخو هس نمءوس اخوه لاتد دعب نءءاحام

 فاضأ اذاا عج امين نكح ؛نممهمو كر نم مسهنمءاوساءسع سفخالا لاك
 امسهنب قرفلا كل دبديربو رخ الا نكسسيو كي رصلاب قدص فاخ لوي نم مسهنمو
 ١ مجارلا لاق

 فض لجل اءاناماذا دمع ٠ فلطاس كي افاخاندجو انا

 ئثسم هتفلذسااماضيأ فالناو دسع وأ“ اكح قش ىلءالثام ناك اذا فاح نيب فاخأ اريعبو

 ىكلا,فلتاو ىشام اف نذكلاك ل غت لا فوعو فالخالا نم مسالا مضل: فاللاو

 «٠ ىهتو هذه به ذت ىأ ةفلخ نيشع نداضي أل اقيو نارخ لاو نامداقلا ةقانلا غرض ةلح
 ريشز لوق هنمو هذه

 . محم لك نمنذواءاهؤالطأو « ةفلخ نيش ءمارالاو نيعلااهب

 «امهاقاسو نافل ىاولد « دشنأو ديزوب أ ءاكح نوفانىأ ةفلخ موقلااضي ألاقي
 راهنلاو ل_ءللا فال_ةخاةفاللاو ثانافصنوروكص دم داةرطش ىأ ةفاخ نالذوو

 ىلافلتخا اذا ةفلخ هتذ_خأ لاقيو ةفلثر اهئلاو لاللا لمح ىذلاودو ىلا هتهلوق هنمو
 ىذإ١تابنلا دعب تيب تدن ةفلن او نو قة نيأ ن نماكأ ىكيتفلخ يأن هلاّقرو اضوتملا

 فيصلا فتدنامةفاخلا دسعو.أ لاو ريثكلارقلاد_عحرخم رغرعتلا ةفلخو مسه

 لبآلا نملذقاو ةفلغ ةدح اولا قونلا نمل ماوملاىفو ضان مالا اريدك فلما
 ”ىدءملا لاق نيماع فاذثو ماع فا لا.ةيءاوس همة ىناالا ورك ذلا لزاءلازو اج ىذلا

 لزوأ اماعلزابلافلخأ « لزادلج لهاكلا ديأ
 ىلا لوزب ىهن لوزيلا دعب لوح الع ىنأ اذا نكلو الزان ,وكتالة قانا |لوة.دبز وبأناكو

 نكت متع مهلر ىطظىتلا عجارلا ىهقونلا نم ةفاخملاو ايان كالذدنءعدتف بنتنأ

 ناش دخاو نيا هالشي ف الخاوءدم ول فالخالاريثكى ؟ف الخ لجرو كلذك

 لابي ءالفال ةارشكف أ ةفااخ لحرو هلف رعد مسااسمنم فالف لكلا اوامدر روك ىش و

 كنائرالا 3 رعتلاو ثرنأتل فوريممرتغوه سانا ىأ أوه ةفلا "عآد اه

 ةفلاذلاو هيفريخ ال ناك اذااضي اه لهأ فلاغ وهند لهأ ةفلاخ نالفو ساسنلانهترمسف

 عمئأ فلا ودا عماونوكين أب اوضر ىلا هت هلوقو فلاوحلا عسججب اوءانبللاةدعأنمدوع
 هللا ىضر باطلا نب رعلاه ةقالخلا ماللادب دشتي قيلالاو قء بلا فلا.هلاو ءاسنلا

 رعاشلال اق نيلبحلا نيبو رطلا ف ءاذناو تذل احلا عمناذالا ق.طأول هنع

 انف



 ا *«(فلشإا# ا 1 و(.ا1ئاردن)

 ارجأ دوسأ نيننعلا,ثوملاىأز .*  هفكف يطاطخانرق تةلعاذا
 ريئااط هإظفطاشو ةقرت د :معسلا فطخي ناطمشلاوهثيدحلاىفىذلا عفا. فاطالاو
 5 زن ت.مكلا لاق

 اددمءايخ اهنم ممو] تاعج « ملط بفطاخلا ناي دق ةطيرو

 بدلا فطاخلا وهفطضاهملا ليقأ ةاملاىفدلظ ىأر اذا فار رلا4 ل اةيرئاط وه ةلس نب !لاق
 زحارلا لاه اهأامخأ ىأاهفطخأ ةممرلا كرو راضالا رون فطاح قزبو

 متسادل تا راب هؤاوطنا ثلا فاطخاو « افطخ أو أ هديصباصأ اذا
 يطب طب مث نيلل ىلع ر ذب قءقدةفطخلاو هنطن نمم زحل فاخ امال ناكاذا ءاطلا متفو ميلا

 هم-ثم ىف طاع ناكر امد 26 رسكأ ف يطخ لجو ءالوبكاوه”يبارعالا نب |لاق قلق

 ريحة جوهو فوءبقااضبأ قطللاو كد رلاب ىف ؤطخلا ىهذع ءرسلا كنتو بدت قانا

 (قرظخ ) * قطيش لالكلادءباقنعو « هلوقل كلذب ىسرعاشلا فوع نب ةمطع نب |

 ففخ ) ةهملا ءاظلاب وطمللا عسوو عرسأ اذا فرذخ ىف ةغل هريس ريعبلا فرط

 نم ظاغأ ضرالا ىف فائاو سدت ىتلافافلتا داو فالاو ريعبلا فان داو ”فذلا
 نحارلالوقاُمأو لعنلا

 فالخ نم ني وساداو *« فافهلا نمودن ىف لم

 سيئااو صا لاق فيقال اسكلا بف الاو فخ قاس ن مذ افكهيديرباسغاف
 لقثملافينعلا باوثأب ىوايو « هتاوهصن عفا مالغلا لزب.

 لوقت ااَذضفرفذللا و هلياق ةعاج ىف ىأ هءاصص أ نم" فى نالف جرخاضيأ لاقنو

 نفافَِو مضلا»فافشو فمش لبجرو هلاهأ ه,فذساو هلقوتسا فالذ هودعساو

 افون موقلا فخو اة.ةةراص ةفش فعئدلا خو برعلانانرغدحأ ”ىلدلا هيد

 ىفو هلاح تفخ ىأ لحرلا فخأو ةف> ف ةمدخلا ىف هلففنو مهّمتحز تفخ دقو اولقىأ

 مهباودتناكاذاموقلا فثأو "فخلاالا اهزوالا دؤك ةيقءاشإديأن بنا ثيدسلا
 رعاشلالوقهنمو .ةدسأ ءوهو عضوم ناضتو ديز أ نءافابنخ

 ليش نافخليغفهلرود» « مرايضنانبلا فا رطأ ثدن ل

 سانلةوسقلخ ءالؤه لا نرقاادع نرقلا فاللاو ماد ق ضمن فلش فاح

 د.سالاق مهنمرثك أ أساس نيدحال

 برعالا داك فاخ ىفتيقيو * مهفانك أ ىف اعين يذلا بهذ

 اخ ان ملكت خلك بلا نع تكس أ الش قطنو اغا تكسل قي لوقلا نم ىدزلابتلتاو
 راأفروشنتة قبح قيف.موق عم "ىبارعان اك لاك ”ىلارعالانئا ىت 3و فسونونأ لاق

 ةئيطحلا لاق ءاةدس الااشب [أتئليلشاو اقل ت ةطنفاخ اهنا لاهو هسا رض هماهعأت

 هلصاو-رج ضونلاتازخباع ىلع « اهةلخ ' ثاراطةاادالو كب غزل
 لصاوج دارأقاسكل الاف هاضاوح هلوقو: هعضومر دصملا عضوف اعف ثار عب
 نال عملا ةمال_عهبفىتلا ثازجا لانو د بغزلا ىلا عج رتءاهلاءارفلالافرانراكحذام



 م(فظش)# ١١ د[ءافلا بانو ١

 < ْ لن رشكلافا#
 تلاغثلالمنلاس ل !قيرزالدنف « مهر رومأ لح س[:لا ىهل نيد ىلع

 هسأر تفشخو بارعالا نههظحر ذو للعفلا وهو له ىلا ف اضيالام ىلا تةضأ هن :الو
 نم غشت اور موب لاو عسي رسل لابجزلا نمفوشمللاو للا فيشهلاو هتذضذ ىأريطاب

 دشنأو ةفشاغو فداخو فوت دح اولا لال ايري ستىتلا لبالا

 ىرسلات حت افدختامسمحت »* اطقلاكَت انْثرو ىر ابي تاب

 مسا فلا, ف اشو فاطالا لاقي و شافملا فانشلناو لملل | ىلعخى رباني لوو

 تاذلءنلا فصلا ,( فصخ ال ضرالا ف بهذافوث> مذا فشخ ف شخو لحر

 ||| اهعييورةلل صوؤلا نم يلمعتىتلا لاا كير كتاب ةنفصلناو ةفصخاهنمقارط لكو قارطاا |||

 || فصخالاو نال ع سد نب ةةدخوهو بزعلان < وبأاضيأ ةفصخو .فاصخو ف مخ |||
 فدخالااو هدب ىلا هنطب نم قلبا عفت رافذلاودو منغلاو ىل. هنا نمنيةرصاخلا ضرالا

 ' عملا ةفص جالا لاق ضاوداوس ةيقدامرلانولك نول

 شايب .ودآ وسهم ففبصخ أ يلظو فمش أ لبح و افصخأ م ربنغحابصلا ىدبأ

 اذ_هلف تفدر ىأ ل ضان ئاؤو نت فصخ لات و ديد ان رول اوهو فرصخ ةبنكحص و

 "للعاف ىمعاسرمال ةفس طخ اولا قا ديدان ,وال تناك واف ةلوعفم ىدعام منالءاسهل اهلش دن

 لوب نابل ارلا هيلع بص: سس الا نبللا فيولا, روف ابوح انوا

 3 0 "”ىلاثي وعلاوهذنع.لاو

 اده راش ةلاابرت ة>اوةانكرت « .انءاس"ىناثي وعلا ف.سالااماذا

اقرو نم اههيلع ناغض< اًمذطو للا هلؤقو فيصخ لعن ىهناهتز رخ ىلهنلا تفضلو
 ةنل

 نسا أرقهنمو فاصّتخالا كإز حصو اهه6ةروع هب ارك_سل ضعبدهضعن ناقل هلو

 موضع ونينك انسلاعانةالرتسكلاء ءامناذل“ رحوداصل! ىف ءانلاوغدأ هنأالا نايف صخ

 فص ةقايالاتفصغخو ىمالا فسخ اوشفخال اهلك اههتففءاتلا دكا بلع لوح

 دن ىلا نهف وصلا لا ةدو فوصخ ىهف عسا: لارهشا ١ غابدقو اسهداو تقل اذا اف انصخ

 لملافو رسرف مسام اطق لثم فاهنيو. نيزهشب دور اورهشبا_ميرضم نملوملا كدب
 هاناهعتكيل هقتسمل هب اءص نم هبلط كوالا ضء»َنأ كلذ فاحص: ىداخ نما زجأوه نيرذالاو» كلولملا ضءهوق

 : *ىبمسالادشنأو مدر ىأاسمب فض (فنخ) هاصخو وههيحاصهلوقو سدّقلاى ها

 فض لجلا,ءاناماذا ادع ه. فئملا سءبافاخان سوانا نب ركبنب فوعنب دي زنب لب
 انام يوك ساما فام 9 فاضخابةدالا ليقهنمو هيدي نيب ىعيهاصخو هلوقو لثاو

 )يلق ىهو فاضي فلا, ف طخ نشفخ الا اغاكتس ىرخأ دل همقو ةديطاةغللا ىشو انفظرن ةدام ىف بنكو سوماقلا فاك

 هغطخشو هفطتخاو ممهز اصب اع ىلا هت هاوق ىف سئوناجأرقدقو رعت داكتال لشي در مهو و فاضش سرافو فسضخ

 بادى هرسسفنام ل ءمغدأف فطتخادب بديدشتلاب ةفط1لا فطخ نمالا نسا ار قو ىنعع ا هر ذي ارت تنأو ىرهوملل
 لكورو ل اهب كى فدك يت بم فاطم نال اقااو لتقيفماللا ماذكو ا ا

 .رعاشلا لاف اهقيظاطخ عابسلاس لاختو .فانطخ ءانجتة ديد ||| هع“ ما سرفذذامق هدب
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 اذا



 14 *(فدخ) 5 ٠ (ءارلنا لصف«

 فرخ غي رفىذينابأاههخ هب هرثأ بسحت ”لذاب هنازبأف
 هن ى تت امرس كج. اان فرذملاو مالاةف ردم ىلءمكستكر هنع هلا ىذب .ررعثيدس فو

 ”ىعمالاةاكحافورتر هشأ ةعسو أر هشأ ةّتس غاناذار عما عما زو لها فورخلاو رايغلا

 ثرحلاىِ نم لجرادشنأو سرفلا باَكىف

 دورا انلبحلاعطقدقف .* ورمل نانتساك ةنتسمو
 لوصفدحأ فير لثاو صرت قاللا لذفلا فئاردلا ذيزونأ حو ثوغلاوأ هفر يلو

 سارقريغىلع كيرمتلاءاضيأ”فرخو "ىرخ هملا ةءسنلاو نسى ارافلا اقرت ١١

 ىهف ضرالاتنرنو في را اراطمانباصأ ىأ انفزخدقو .تقولا كا ذقرطملا في رثناو
 مسءاةفارتو رهشلا نم ةرها شملاك في رخنا نم ةفراخم هتلماع لاقي ”ىناسكلا لاه ةفورذغ
 ىدربو ةفإ ارخثيدحاولاهو ه وبذكفىأر امتدح ناكتف ناسا هن ءو.تسأةر دع نم لدحر

 ماللاو فلالا هل دتالو فد همفءارلاو ق-ةفارخو لاق هنأ سو هملع هلبا ىلص”قين انع

 اهفرخأ رامثلاتفرخو للا شيدس نظموا تاناوتا دبي را الرسل

 دقو يكل لتعلا اسف لب رتاا,فرخلاو ف » رخو فورذرغلاو اهتنّتجا ىأ سضلاب

 ”ىلعتلا مهلا وبأ لاق فرخو ف رسكلا ل جرلا فرخ
 فلآ مالئيرطااىفنابنكست فانتم طخ ىالحراطخم ه فراناكدانزدنع نه تابقأ

 رعاشلا لاه فيرخلاف تداوةاشلاتفرخأو

 ساطأبثذو ةفرخمءالوث ٠ دم ضامح ىلعنامالا قلت
 ىهذ تفرخأ دق لمقلب 6 نهض تاج ىذلا تقولا ل ئمىف ةق ةقانلا حبات ناكا ذا ”ىومالا لاك

 لاك( فرخ ل نيل نمتاناسق مايو فدانو في ردنا ىفاواد موةلا فرخأو فرم ْ

 هلي واقع (نخ) رداد ءرهاا,فزالاو ىلا اطيح

 هئمو اهي هيباعىأ اه ضرالا هي هللا ف خو ضرالا ىف بهذاغ وسحق سا ناكملا

 انيفسلن ٌئرقو هيفسحو ضرالا فوه ف سنو ضرالاهرادبو هبانغ سفن ىلاعت هلوق

 نيعلا فوسو اي قاطل ا لابقب اك اني فسخ ال هللا دمع فرحىفو هلعاق ”مسيولام ىلع

 اذه رهقلا فسخو نمعشلا تف بسكن اعلاه هفوسكر متلافوسخو سأل اهب أاهذ

 نالذتابو ةصيقنلاب أ فسلنا نالذ ىذر لاقي ناصقتلا م _بلناو مالكلادوحأ

 الذءال وأ ىأ منضأاب ناتاشا فساللاهماسلاة,واعئاب ىأف هللا

 لاه لوزهملا ف سام او ديزوب أ اك .هئامح رذمب ةيكرلا فسنو لذلاو ةقشملاهفلك لاقي و
 لاقيو فسخ عجلا وةرخكساهؤام عطقلب الفةراحىف رفح ىتارثبلا فيسسفلاو رعوبأ

 ل لوقت كرما او”رسملاةهشدلا فدخ]) ةنمالا ىهو ضرالا نةفيسان ألا وعقو
 ةفدشج هيرست باع شو عتاسغو افشخ فدع ناسنالا شخ هم

 1 0 . رعاشلال اك ىلادبع

 1| فاح ملثلاو باكئاًره نيس ىلع «: ةوئئرءامسلا مضلادكاذا
 | اهبارعا لسع هللا تكرتف هلو ىلا هذاضأ ومالك افالشف لعرمج نال يح بستان

 ا و و و و ووو وو اووي وو يو يو و و تا



 . *(فرخ)# أب (ءافا بانا "0

 | نعدسأى بتاج لع ارخزال ناف.ا-دسالاو: ةرازفلاضي أ لاقيو نا ةملان ا( ْئطو دسأ

 | ديذح ناكسحاذاناسللا فءل-لجرو ةرا رف تفلاس مائمط تفل اهم ت تع برخم رمل

 0 سايلا نظمف لوب لبق ن اعاطي نا امهو نافا# نز زولاو راضح مها اوقو اوصقن اسألا

 | تنكمهل اوقهنمو هب ب سرل هن أر خ [ف ليو لميس هنأ دخاو فادجذ لمهس اتم دس و ص

 ظ رعاشلال اه ةفلم
 ميدالا هيل ءفرصلا نولك ع نكسا وةقلحرغ تنك

 دب زوبأ لاه ءاملاف تننءافاملاو كاذك تسلا منأ اهيلعفلالنولل ا ةصلاخ ىه لوبقي
 عضومة فيل او ذو ماللارسسكي ةفاح ”ىمعمالا اكو ةفرطو ةيصق ل ثم ةففلحاهتدحاو |

 ىرخالا ىلعهملبر ىا مبا ىد | لبن أو هو لجرلا ف اجو عالا فذحلا (فنح)
 ىديىذلاوه”يلارعالا نب لاقو رض هععاو سدقنب فندس"الا ىعم هنمو فنح أ لجرلاو
 ( عفن لل_جر ىل_ءانال#ف تب رض لا ةياهرصنخ ىلي ىذلا اهةش نم هه دقرهظ ىلع
 لعل_عىأ ل جراف :تو .روعأ بارغلا ىم“اككليلب يةمسملا ىتس دقو للا فدنملاو
 دوءاان ارح لاه ميعتو ماخصالا لزتع ا لا .ةدو نتتخا لا ةيو ةمفشحلا

 فاطقأ ّنهوأءا ملعب طق يسر 5 هءوضنردأب جبصلا نيرا

 ٠ فئدملا دياعلاةال-دلاماقأ « امدمرلبللا نمازاع أ نكردأو
 ةعسرنب صاع نيب واعم ىاءام مس اءانزطلاو ”ىراز زفاار دب نب ةنقي لح سرف ماء افنطاو ْ

 لااو نب ركب نب "ىلع 0 رعلا نم ”نجوبأ ةفدنحو

 نابصلاو ضنا ه_باترازالا مم ي4؟"ق-ثداح وهو طهرلا فوخلا فو ب

 فام دقول لاو رولا ف رحلا (فح ) هصقت :ىأ هفوحتو هالاج ىداولا.ةةاحو

 1 هاف اح نم همدقنلا اذاهتفود لثمئجلا تفتو راحاكأ فدك هب 5

 فدنخلا متز تيعنهنمو ةلورهلاك ةمشمةفدنلا (فدخ) )2 نال )
 لرلافد_:تدقو مهمأ ىهواهلا ساما ا دإو بسإ ىلءلاسهعساو رمضجم نب ساسيلا 5 أىهأ

 هيىئرلإ ىو ا, فذ ىلا (فذخ) اهسهبفرتفي هناك ه ممدق ناقياجاففم ىثماذا
 ٍفوزهلناو هب ىريئثوأ عالما ةفذخلاو ها ارمسعأ فاذخ هب رعءاشإالوقهنمو: عباصالاب

 ةغبانلا لاه هضرتىأ ىملسا اهتع ا الا
 . نونع ةيداهتانولا نم * فوذخ هب دش ل-رلا ناك

 لاه "ى ودل عمتسف هيدي فطضم ”ىبدلاهدوديْئث ةهملا لاذايدفو رذاخا ( ف دذخ )

 اسرف فصد س هَقلاو عا

 لصوم طيزه سفكع بانت . « هّرمأدياولا فورذغكريرد
 وذل لثةمطق لك امطق أفيد اذ همًرفوبسلا تكر تلاقي فيو ذل داو

 قيوبامشلةفوملا (ٍف غ) ةفارد دج ةدحاولا ضيا نم ترض فارذللاو

 قي رطلااشيأ فرؤلاو ةةرضغاو نابل ةفرخاو مئاسلا ةفرخرقلا لاقي هكارغلا نم
 ”ىلذهلاربكو لاف

 هنارحأف



 10 «(/فلذلو# 5١ ما لطفل

 2 :ىذلاو ٍ

 هي ةاوسامتس ١الى :.الاورك ذلا ةتافحةدخ اولا ماعنلا خارف ناهلساو جم زمسنملا '

 َ ةىذهلاةماس ا

 ا ا * هناقحو ماغنلاالاو ١

 ءاناو م دلتا اش أن املاو متفلاءارغطلا لوةد ى<ي نب دجسأو شحولار شي نم هريغصلا ام غطلا ٍْ

 اًميأت فتح اواف افسوافس هفضرعشلا نم اههحو ةأرخا تفحو هقافح ل مكلا غابنافح ||

 ازوع رث أ ىأ فة_ضالو ضفخ مهلع ىؤرام لاقي لام“ هلقف ءوس ضع ف فما ”ىعقدالا لا (

 كلاب فاو ءانالا فام عج برش فافةسالاوردقلا ام عسب لك أ فاغتنالاو

 ةوحاوف-و حداوهلا ببق:اكببقتالاّنأالادوهلاكءاسنا !بك | صنم بكرم
 لود نم نيذاحك اللا ىرتو ىلاعت هللا لاقو اورادت_ىاو هياوذاطأ ىأاف- نوف ||

 انف نملاقيو فيفدتلا كلذ_؟وباشلاحدوولا ف امهفعئشاانه سو شرعلا
 ٍنهذو"فارالو”فاحن الفا اهو ”انطاحو انملع ف طعتو أ انمدخ نم ىأ دصتمملف انفروأ

 "فو نوفوذ# موقمهو عي وا اوناك اذا مهفت ةج احلا مزتفسو“ هفربو هفح ناك م

 ادتف فصي تيمكلا لاف نهدلايهدهعدعب ىأافوفحرسكماب "ف مسأر

 لم. الف فوغملا لبط « ةلاذرادلا ف ثعثأو
 فرفع هلن وكدنأ لع متنا هاو افيف- فعاضيأس هرفلا ا أ هدففحأو

 ةافس أي أافح "في هسأرو هيراش" فرو رئاطلاحانج فيفح لذ كو هير“ قو دودو

 | د هرطلوقه هو هاداح ىثد *ااافافحو

 ميشا قادس انكر طم اعلا ١)
 ةفح أ عهلباو هسأر لوح ةّرطءرعست نم ت.ةبف عاص اذا كاذو فافح هر هش نم قبلا ةيو

 ١ ةمزلاود لاف |||

|| 
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 ايئاجلمقأ ل الانوز زيزحو » ةفسأمممءندصأ اذاّنهل

 نم حب وعملا فقملا (فقح اهلوج اور دكسا موقت[ شع أنامل نأ ّنياةلوق

 جادعلا لاه جبوعاىألالهلاو لمرلا فةوٌةحاو ف امخأو فاقد غملاو لمرلا
 ' ١ افقوقسائسلالهلاةوامس « افازفافلز ىلاءللا"ىط

 همولىف ئثتو ى اىذلاوهو ةردم لط ىففقاح ىظ» + ره السل اهيلع هلأ ثي دسحلا فو

 ( تاع فاقخالابهموقرشتذاداعاشأر تم ذاوىلاعتهللا لاه داعرايدفاق-الاو

 : ظ لم لوءغم ىلع رداضمان ءءاجام د_ وهو افولحتو اذاحو اماح فاحت مسقأ ى أفلح

 أر كلاب فاحلاو قع هلك هثفادتسأو هه تفلحو ان هّتفادأو رؤسعملاولوةءملاوذواملا

 ١ هلآ ثندطافو اود هاعت أ اوفلاتو هدهاع ىأهفااسد-ةو موقلانيتوكيدسهعلا ||

 مالسالا ف فاحال هنالمهنب ل اقعد رامنالاو شد رقنإب فلاح مل سو هيلع هلثا ىلبض

 ايداع لاو نئضاننلا ىل_غاوغا انك منال ن اطغو دسأ مهرسهز رعد نيذأ فالح هيلا و

 |قالاقيم ب تالا ىءاحلاو فالحالا وكانو نإ ةرئاغتث ناب يصئ نسال

 200 ا ُلللسمةسي©2©2سيسيلسسلسللسلل ل1

 حا 3



 »(بذحاإو ,(ءافلاضانإ « ا 2

 | نياثدادح ىفو هنءهقزرب لدم هناك هشاعم ىف هبلغد د. اذا نالف ب دكحص فرو> دقو |

 أنمي فراضف بونذلا نم ةمقبلاةبلغ قت نيبحلا ق قرعنهوملاتوههنءعذللا ىذر دؤع_سم

 ْ | ىثليقهنموداشرلا بح مضلا.ف راو هب وذ هنع سعجل هءملعدة ثيىأتوملاد_نع

 |في رح لةثالوض دله كلذكو هلا ار ناسللا عدلي ىذلل دب دس دل انشد رح

 ْ يعمل وخيال لبا نص يقام يأ فيا لجج 3 او نم مسالاابيافر :راعاو

 ف رع يهلاق 0 ل ىب رح نالفو عئاضلا ف ريح او ةعانبسلا اهني

 : ههجو نعئذلا تفرحةديسسعوب أ ىحو فرش لم انههو انوه نم بسكي ىأ هلامعل

 ةحارحر كذب "ماطقلا لاف ثاحارذلا هبس [ة:ىدلا لبملا فار لاو ارح

 ْ امهضاهكركتوأرقنلاىلءثداز « اهطاعه.ةارسعبيبطلا اذا
 | هرييغتهعضاو منع مالكلا في رتو مدلاح ورخلاسقيو مرولاوهورغنلا ىلسءىوربو
 ا لاك لدعولامىأ فرورحاو فّرتو هنء فرت لاسقيو افر < هطق للا رك

 اسانكرفحارونفصي زجارلا
 : انلط افول_طاهالو ءابنع »* افرورحاءاودع باصأ ناو

 ىأدحاو ىنعع فرصم هع ىلامو فر ىمالا اذه نعىلام لامقيو عئاومباص أنا ىأ
 (فجر) * فرك نم هد منسم نإ ءلهرهزأ * ىلذهل ارياكى أل وق هنمو ىغتم

 سولاف حال_لافدرحو ةكءسلا سولف فشرحلا ( فش رحا] ةدرابلا جرا فجرحلا
 ضرالاةفثرطاورعوأ ىعو ركتك ةسرافلا4لاقيتءنفشرحلاو اهمنيِزي ةضفنم |

 وهو ةبحل |مظعةفقرملا (ق 09 عام ريغ نم باقتعالا باك نم هتلقن ةظملغلا
 يارعالانياددتاو هفقارح ترب دهتعض ٍتااطا ذا ضد را لاةي كرولا سأر

 قطنلافةارخلا قوذ د قمت »* اذابورل اق نيدهجاوسدل

 تف_سحودسافاارقلا نصرُب انتامةفاسجلا (فبح]) لوزوملاة باد فوقرااو
 كديفتتفتاذائشلا مسخن الاقيو هتفاسح تجرخأ و همن يأ اس وفسح أر ملا
 رقلا أدر بنش ءكا / فثدح ! ةوادعو ظمغ ىأ ةفاسحو ٌةفمسح" ىلعد رد دىمهأ وقر

 || عرضا افي طلاو اف ثحاهرعر اص ىألزفلا تفشحأ دقو "هلك ءوسو غش أ لاملا فو
 رعاشلال اه قلخنانابثلا نمب..ثحلاو نانا قوذام ةفشحلاو ىلايلا

 اماستاقلملا لبعءتماساذا « فيشحو ذر د.قأ اها عنأ
 هدلس فد دقو سداملا ب ريا ف صملا فم>) رافط أ هءلعى آف ثم لحرو

 مالا فاصحاو ةفاصح مضلاب فصح دقو للعلا مكن افيصإلاو .اهقصح فص رمبكلاب

 هيلع ف صا لابقي مكتسا ىأ ئدثلا فصوخساو لق ماكج اللا فاصح اوهماكجا
 + ان لاول لخو قيضاك آفصدسمحي رو 3:ثاىأنامزلا

 فاص# ةقانو فبص#© سرفو « فمع زا ازعلا قالاذاراذ ٠ :حارلا لوقهدمو

 لاه بوثلا كئاملا| ملء فاي ىتاا بشان اوهو لا وذملا ةسفيلا ”يجعصالا لاق( فذ (

 ىزإاو



 هن نم ومثل رحأنف وللا لفسأ نمر تا. قأف نيللملا نم هن”رص نم لك لئقواىطعا رفك

 ريعلافوكورالا فوكداوو راد نمرفك أاولاةذلثملاهببرعلا تب رضف وام ضامتو
 ننيغ هم لو وة حارأدقو تملا ةئحةفيحلا (د.-+) راد فوس نم برخأو

 فاجأ منح عيلاو انسحت

 كلام نب شن لاق فوملا عهباو توما فتحلا ( تقنع ا> (نايا لضاإل

 داولك فءر لا نأشرف 0-0 وتحلانافزوحأ ككل ةئف

 تس و وبأ لاق لعق هلم ىدب الان رضالو لتقريغ نم تاماذا هغنأ فتح نالذ تام لاب

 لاقي (فد]) عوبربنبحاب نب ىريج نب سو أ انبافسوخأو فدنخ ا نافتنملا
 فل -+باوةقردو ةف*> ب قعالو بشخ هسف سل دوا نمناكحص اذاسرتلل

 زحارا لاهل

 تةرعامإ "نكست هلم #4 تفج دقه اركز ع نيعلانام

 تةحارهطكءاهيتزوج لب « تفعدقلو-دعب لبللاراد
 زيخو تولبط ا ذه لاق فءاناهلعجءاسهلا ىلع تكس اذا نمبرعلا نمو .ءاهمسنوج هيدي بي

 تةصحاو هتعفادو هدضراعاذ اان الف تة+احو ةفابح اضل اما | ف>اخن اوت رذلا

 نمو ىرعش نم تفدج لاعب هطاقسائ كافذح( فذح لا هفللظىأ اذكنءىسفن |[

 هل-رفاماضدألاسقيو هريغو ميدالا نم «تفذحام ةذاذجلاو تذ_تأىأةءاداا بنذ :

 هل-ر لق>اوةفاذص هنم كرتاف ماعطلا لك [لاسقي بوععي لاه ماعطلا نم

 هتيرشاذا فيسسلاب هسأر تفذحو اهب همر ىأاصعاانهتفذحو ةناذح هم كرتاخأ]

 لوقياهنو بالك برفهج نب اخ سرف مسا ةفذحو ةعاتق هنم تعطقف ْْ

 ديرولا تتاحجشلاك ةذذحو ىناق ىنعالئ اسس كب ند ٍ

 اسرف فصد رعاشلا لاف هعنصو أش ىأ اني هفذحو

 رد مهمل عناصلا هفد- ّنحنلاةارسسك ةبجانول

 تانيامنأاك ثيدحلافو ةفذ-ةدحاولازاخلا مَع نمراغصد وس معدي رمل, فذحلاو |||

 هال عأوهو لد افرح ه ف مو هدو هريف و هفرطْئث لكف رح فرح إل فذدحا]

 اولا فرح ىلع هللا دمعد نمس نأ | نمو ى  اعن هلوقو ىحمتلا فورح داو فرخ لاو ددلا

 ةلضااةيصاضاا ةقاثلا فرخلاو ءارضلانودعءا سس | ىلع هديعي نأوهودحاو هحو ىلع

 :١ رعاشلا لا ليلا فر<#تهيشأ
 قوهسن , امظوطختاحي ذآ فءظو 5 اهلي دان_دفرح ةملاج

 هلوقيهريغو اهتلزهاذا ىقانتف رحأ دقو ةلوزوملاةقاثلا فرخ الو وق +يزطالا اكتمل

 قاحلاب نالفءاح لاش 0 ىئاذافر_كوهف لحرلا ف رحأدب زوبأ لاق ءاثلا

 فال_خوهو مور دودحم ىأءارلا فب فراخ لجرو ريثكلالاملا,ءاحاذافارحالاو .

 زحارلال اه كرام كوق

 رئابلا "لقلب كرامم « رعابالاوءاشلافراخم



 *( قوحإ« « (ءانلا نان) لل

 ا فاجو أ اص سهالا لاملا نم 5 عديل ناو سه نبا نامز ضءو

 فاجيوهوأ ادحسالا ديربةسمقب : هلم تسب ىذا فاملاو لالهملا تجملا ثوغل اوننأ لاه

 مهلوقو لكت فلج لاقي ؛ هلاومأب تيهذ كأن ون_لا هتفلج ىذا !لجرلا اشي [فاحلاو أ
 نطدالو متاوقالو سأر البول لا ىهو :اشاا فالح نم لضأو فاجى أف اجارعأ

 لافواضيأ فلج هنطب ج رخأ اذا خول _للاو لاك غ راسغلاّن دل فاما لصأةدسعوب أ لاهو
 فانج دقو لملا فذحلا (فنج فول هعجو ءاعوو فرط لك نا اورعوأ |

 رعاشلا لاق اف: صوم نم فاخنةىلاعتهلوةهئمو انج فنك رسكملاب ||
 ؤ ش روزا مما نماناو « انيلعاوفنج ناوى وما ه

 الةطمكحرخن مت نكامتهلوقك < ماا بى أ ىلاوملا عيضومىفانههىلولاد_سعوب وبلاك تفلح ودلالات لك تفاح هلوق

 قأىأ< 0001 ارسل تلعب و || ةنسلاتامأتسا ىأ اهات لك
 ربكسوأ لاف س

 جلا بسلا «ممهمالجأ اودفانت موصل ااذا ميق:دفاو 3531

 ىلعف ىلع نحو رهاظلا كتم ىأ ف نس[ لجرو .لامىأ مال فاسو .اودقاشتىو رد

 | نم ”نكمطملا فوملا ( فوجا» تبكسسلا نبا نع عضوم مسا نيسعلا قو افلا مشد
 لت ىتلا ةنعطلا ةفئاسحلاو ح رفلاو نظءلاافوحالاو هنظناسنالا فوحو ضرالا ا

 | هتفجو ةنعطلا هتفأو اضرأ ذف:”ىتلاو فوحلا طلاخت ىتاانوكتدقود وبل اك ف وللا ٍ
 [لاك هتددرىأ ب ابلا تاو هيتلعفو ئثلا تلف باي "ناكل نع ءاكح ام |

 1 هتقان فص ىشعالا لاك فوملا مذضلا لح !فوحب !ةدسعوبأ ّْ

 قرغو عطقو "قالع فو « اهنبو ىدو ىندالا بح اصلا ىف ُ

 داودوب أل اق عستا ىأ فوكساو ئذلا فاومتساو نيت: ىذلابجاسصلا ىف
 لامن ”لضيفاصسم يي اهوفقلاولكءاهود ىهذ ا
 ثوغلاو:أ هن ددن أن جارلا لام هلثمتفوألاو وسلا نم برض مذلا“فاوملاو ||

 الضداضوجوادعنكو 95 الدوالس اوثعتاذا

 التبملابصقلا طسنلا لس« السءاسفاا نول اودأن
 ةعساوىأ ف و>ءالدو فوحأ كورد ملا, فوملاو ةروريدللهقنخامغاوأ]

 ها عع وفرصب ولاومالا

 ًُ هيتك معملا

 قع 8

 باو دلانمفّزلاوفي روتديفر فوج ىف رجيئثو فوج تاذىأءانوجةرصشو أ
 ] ليفطا دشن أو ”ىيممالا نع نطبلا غلي تح قابلا دعصيوىذلا

 عطقم ظيروح اسد ة هعضالا # ةنوح ىهو تفوج ىلن ذل اطمم# .

 ا فسيح اعلا لاق فود عساوكأ" فوخ؟ ئىذد هفوح لذ ىأ دع هنو هفاتحاو

 ' رولسانكتح

 <ىراملا اح ذ!صاناك « ”قوح هفاتحااماذاوهف
 ود»فوج نم ىلخ أ مهلوقو هذوج ىف شو حرت نأ لق كلذو جفرعلا ةصوملا تنزبتو
 ارفك-فاواق نوني هل ناكو راح هل لاقي ل_جرداج رصشوءام هتفداع ضرأ ىفداو ميسا ْ

 ىد هنم قابل ١ دهدد سوماقلا

 مهنصلاهينك دا لا



 ١ *(فلحا» _ هاري لسن«

 ليهالا ن يثكلا ل ءءةزيصنم .« لقذتلا فارحلا,*ادعليك
 بّرعم ”ىسراف افازموةفزا ممثلا ذسخ ف زملا «( فز )ةالاومىأ ءاد_غهلوقأ
 ”ىنمو علقناف هتعلق ىأف عفاف ئذثلا ت فهود بعرص لسج را تفعس ( فعجا) |

 دمللاه كاذكس هيلا ةيلاو جذمنيةريشعلا دعسزب سوهو ندلانم ةلسقوبأ |

 مانمفاعذلا:ام مهم قع. اهااك وسب قالا |
 زل نيهتنادسع مهنمو مينمرأت مهلوقك اذهلاقيو امون توملا لعج كوم ىأ مينمهلوق |
 || سانلا ةفجحىف تبعد لاقت ساننلا ةعاج جفلايةفلسا ( فخج علا رباجو "عملا |

 اهلكىأ ةفج مسقن ىتح ةهنغف لفنال هنع هللا ىضر سايعنب الاف ةدححاو ةذج موّقلا "اجو |
 ١ كلا ادنهنيورعبطاخ ةغباتلا لاق مضل ”ف لا كا ذكحو ١

 راذنالا ةرثك ة_كصنلا نمو # ةياد_ه:هنبورع غلبم نم

 رارمالاىدزاوباغنت فدى « ان-امرلاضراعتئفرعأال

 ناب ذنب دغسنب فوعن ةبلعث ديرب لاقت باعث فج ىف هدوربة دس عولأ ناكو مهتءامب عي |
 وادلاكل تف اهفدن نسم مط: ىلابلا نشل اضيأ فلساو .عدلطااءاعواضيأ فلعاو |

 زجارلا لاك
 فش ره اهعمافس لد 0 ةفكلكاهسأرز ىعغ"بر ا

 ىلالهلارون نب ديه لاق يةوركبنافطلاو رقي ل لص ن مفلس ناك ارو
 نيف صوصاونامع طقس « نيرمصملالهأق اّرمتْدَ

 ”ىلهتلا نويسوبأ لافو
 نيفللا ل رخو نالءءسقنم * ني رصملادامج مأكلا ىلاايدق 0
 يرجلاق عضومربطلا فافجو تقلاو سيشمل نمرك_ةام ةفاقطا وأ

 ايرامتالاربطلا فام-ءارو « هكتو ىتلارانلارسنأ اف

 لاق ّفؤقو فمذج نم تءانشاهفللبالا لاس. ”ىوعضالا لاه تدنلا نمد ام يفلعاو |
 افافحرسكلا“فح هريسغو بوثلا فجوة ظلغلا, تلو ةعفترملا ضرالا فم شللاو

 مم”لتيااذا بوثلا فيغجتو "ئاسكلا اهّدرو ديز وأ اهاكم هفةغل تفلا» في وافوذجو :

 ءاغلا ناكماول ديف بغت اهلصأو فق دق لة سد. ل كح سن. ناف ىدن هو "فج
 توقعي دشنأو شسشس اص أش نس اولاف[كلعفا|ءاف ىطسولا

 بسطرلاربولا ف مذ لق «. تانبلءاوق ىلعماقف
 "ىلعوبأ لاه فيفاحصلا عجلاو ف افيتلا هلت نأ اضيأ س رفا يفتو ايفيفجتانأ هتففدو

 هفاج أَن دلا سأر نع نيطلا تفاج لا-ةيرشقلا فلحلا (فاج ةدئازءاتلا ىوحنلا
 ىهوفوملاىلالصت ملاذا ةفااجةنعطو معلا عمدل ا ءارسشقت ىلا ةصشأا ةفلاسلساو مضلاب ١
 لاومأب بهذتىتلاةن_شلاةغلانحلاو . هتلصأتالاو هتعانقئذلا تفلضو ةفئاملافالخ |

 لاملاو . نوفا موق مهو مهلاومأ تقلتجا اذ اّةيظعة ملح مهتباصأ لاقي و .. سانلا
 ْ قدزرفلا لاه هيئاوج نمذخ أ ىذلا

 كى حاد 2

 لكفشره ىفهاورزوع برهلوق
 ىبععم ما جلا روت

 برعلا ةلارسكلاءفاذمغلا هلوق
 قهقءاناسنالا و سرا هلت

 هل أس رفلا فذحو برا

 ىدععم ما دولا نم عا هانا *



 ه[فرح)» «(مءافلابا)» ٠؟

 ف ةفض تعش اهلهأب ل ..سلا ف عأت ةع.هماهعساناكو مأشلا لهأ تاقمم

 ردي نأ فيدل لاقيو خافب ثم فانججو هفربكتى أ افغجر سكب فضجي لجرلا فج ١
 : رعاشلا لاه هدنعامرثك أب لج لا

 عفاورتقلاهسمذامهبارغ ٠ مهفضجدعب هللا دمع مهارأ
 000 لو لس لس دعما هنأرع نبا ثد دع رام

 ”اطلا فدح ةقانكلا فدح ثيدحل ااذهيفالا توا | ىف هعسأ لو دسعوبأ لاق

 "”ىبعدالا لاه" هفلخ ىلا هسحانج درب هناكراطا ذاهن أ رفاص هو هقم ناك اذا افد دج فد
 لادلإةنيغسلا فاد ديردنب لاق ءافادجمرثاطلااهانجو ةنبغسلا فادجم عت هنمو

 / لق وعلا رغلا لاه ثد1 + !لادياوهوربة لاف دحلاو ناتصدهفناتغلاعملاذلاو
 وبل فادد>الاوْت ادحالا ىهو فدو ث د نول وقيفةغالا قءاشلاوءاسفلا
 نا ناكىذلادوة فلا لأس نيج هنع هللا ىذرر ع ث يد قفوهو بارشلا نم ىلطغيالام
 لاذ م مارش ناك أ مو« بلع هللا مءارك ذي لامو ل اوغلا لاق مهماعط نأك اهدنوتسا
 جاتمال نملانوكي تان لاةءو نا ريشا | نم ىطغد الام هنأ ثد ديلا فريسة تو ف دحلا

 هتلاقي منلاب رفكلاوهفيد_هلا"ىنمصالا لاق ءاملاه لعب بشي أ هلك أب ىذلا

 ملياوفدتالثي دخلا ىفو ىلاءتهقاءاطعأ امل الة ساوه“ى ومالا لامر امي دجت فّدج ْ
 .عامرلا نب "ىدءوخ مي ىعارلا نبل دد» لاق ةقاحلناطيلغل اريصقلا مضلا»فد انحلاو هللا ا

 بالكب ى هول ند :وك هنآك هه همكم سأ للاب قع تلاد

 هفذجام فاذغناو هتمطقافذب ثلا تنذجو رعوأ (فذج )ل: ةدازسةًارملاو
 ةقان فد :رغاشلا لاه اضيا لاذلابو ةئيفسلا

 ددلاباهانتمنء<لتن ه اهفاذجم رس ناداك
 لح رلافذج دسع ءوب لاهو اهل ف اذنكم لع طوسلالاواهفاذ مام وغلا ىنال تاقو

 دقو ريثكلاذخالا ف را فرح !١فدس ىفةغا ارئاطلا فذ جو عرس أ هتيشميف

 ٠ ىعم هسنمو هتصمكن طل !تفرحو هلجوأ ءاكدي تيهذ ىأ افرح مضلايهقرجأئ شل !تفرح
 الا هئمو ضرالا نم هلك أد لومسلا هةر امرسسعورمسع لش مفرحلاو فرحلاو ةفرجلا

 افي رع لوما تفر دقو. ةرحورخج لثم ةفرج عجلاو راه فرحاغ5 ىلع ىلا عن هلوق

 رعاشلال اه هتنردتو
 دايز ىاكاكلاه رألذ .٠ تفرد ثداوملا نكت ناف

 ريب زل |نيهتا درع نمز فناكنوعاط فرابحلاو مولا لام فرت ماعلا ترملا فراملاو
 عمجتو ةدلج عطقت فئالا ىف ةم رقلاةةزئئعذ شيلا ىف ىعو لبالا تايم نم ةعم فلاب فرمحلاو

 قأباضنأ ف ارح لحرو ئث لكب بهذي مضلاب ف اوبل بسو فنالا ىلع مت ام نمفلا ىف

 رب رج لاق 0

 - يمي جرا .٠ عشاحجم نبأ ليقف زدنا عض
 نحارلا لاه“ فارجو فار ليكم نيني ١



 100١ ه(نعإ» "يي (ءانلا لصفالو

 [ةلانسو [فن' 11ذ كك لقو فانتءالا دن دكتصو٠ا بدتنالا فانت دالاو ها كتاي | 3

 مس يام ىلع عبرا ضي انفر ةماقلا + الا (فوأ) ئشلا فرطديذ هت لم دأتلاو | ا

 فوعملا هفّوموهف قا هنااا |

 لالذكو فاالاورباا نمل_درلا هيتنتأام فعلا ( فض ملا سسنإلا ا

 ةقاخ العا اف هااطسوفةبثك ةئان نه عضل انةفرتلا (تز فيت عملو ءامللا فب ةفضلا | ٍ

 كلو هريدغمةلنأو وكلا فت دقوالالولا فلتلا( فت هتفطأىأةمعنلا هتقزتأو 0
 ريكسج ىأف الث لَغَرو اردهىأدحاو قءعافلطو افا نالف سفن تقذو ةز

 ضرأأابهنال“ هرودو 'وقداولاهاك ةضوتنلا كل ذكو ةزافلا ةفوننلا (افت هلام ف التالا |

 رج ىالاق داحس :

 ١ نذن :!!انهنردنتا ةعاأا »+ ةيفونتن م ىلا نوذ مك ا

 تفةثؤهف اق.فخاهذاراضىأ ةتفاقتوامنقث لجرلا ف (دقن) 0 "لسن ١
05 

 ورع لّوةهنذو ول «ائزتدتاماق هتلر هناك اهم حر مضض لاشم | | أ

 7-0 2 * تز بدو يسا - 3 1

 نكاءنو كوي فاماعل »* ىتولتقاف ىف رفقا فاق

 رح ل اثم ىنةثو فةثو عذانطفاك ذا :راص ىأ فةثىف ةغلامءت بغت لائم اهقثاضي أف مثو

 نبا ”ىنتث :هبلايستلا او يق هعماو نْز اوه نم -للقو أف قو نديو سدنو رد-و

 ! تب ازد لسد كل وقل اثماتج ضماع ىأ د باه غتلاننغنقث لخ يارعالا |
 ارسهونس انتا انو لالالا هفدعج ف ةغاهف أس( فأج )) 6 مسن ) ْ

 ا فراخ أ نوه سا 0 ْ

 اننو ةيراف ىأاشتأ هب ىخأو هن هذى أ ةلىنحأ بح فئدقو دعو أ هاك |

 فايل لو اهراقتى أ افيو ارش هعرشلاةهلاقيأو .ةانادوةجازىأ فساد

 لاوتو ةيتهذو : "لك فاذا عشنا 1

 رْصَم ف اخ ايغزرب أ لاشك لل اءافامك لفك اهل ا

 ةمرلاودلاق دلك يفهذبفا+توملاقو رع أ نعت رواااشيأ ف آلا 5

 رداقملااف ا نماهتع "لذّمتو « ةزافمنم ىتقان تطتغ اكو ١

 حارا لاه فوعجت لت جْزلاو هم نَم نظبلا ىثماضبأ فاسو |
 صضمةااسمنمنلأ مهدواخ * صةااؤ فا اوك شت ةقفزأ' 1 ا

 نعاَر!لاق تقة2[ نواهؤامةمدتتف .فركبلا مفولدلا ببصتن أ يلا ركبة فاطاوا

 فان ن نعابيغرف وقت 0 فانم قولد تاعدق ا

 كب رغانتلا لوقو هببهذتو هذخأت ىأءاملا فس ىتاوثدلا فوخلاوأ

 مرانض ضيأب 1 اكرو رج بدو 5 ةديرثف نافعا ىوتسالو

 منو ةنيردملاوةكم نين عضؤم ةدفخحجو "فشلا برضا اور لاددب لا لك !ىعيورعونأ لاق



 *(ا)# ء(ءاغلا بانإل# 1

 ىأ”فأ ىةخالا ا هاكح تاغا تس ةشو ةنف أ اه لةتالف ىلا تلاه ف لاا ذا ا.فأت
 هتاقاوالا 3 فا ىل_عالاذ ناكسح مهاوقوهلعابت اوهو اهتوافأ لاقيو "فأافأ “فأفأ
 | (فكأ ) لعنتوهد اذ ةفعت لاثم لاذ دف ىلءءاجنو هناوأو ه تنس ىأ امهرمسكب
 | فاكألا هيلع تذد5ىأهدتفكوأوراملات فك ا دقو فك أعجب او هفاكوور اجلا فاكا |
 | عرق كتلأ اذهو ةدحاو لا ةيالردحاو فلأ اذه لابقي ركذم وهود دع لالا ( فاأ ) ا
 ازال فاأ مهاردلا هذه ىععفلأ ءذه تاقول تاكسسا نبا لافو ءاغرق لاقي الو عانعأ |

 ا رعاشلا لاق اقل أ ءاطغأرمدكلاب هفاأي هقلأو فال آو فولأ عجب او
 1 مالعالاقترافخذتى تح « هتفلأسيقلان ميرو

 موقلاتفلاو هديربودو ىلا فذغ مالءالاىلا قئراف ىأ ةغل ايمالءاهلاو ةع رب رئأ
 ىهتفااو مهزاذلا تفلا كلذكحو مهة:ًاباضيأ مهوفاا اوايفلأ متلك ىأافالبا
 | عئابتاو عمت لم فال ف لالا عمو فئلالا ىلا فلالا تدح لاقي: فيلالا فلالاو
 0 ش ةمرلاوذ لاق لئافأو لمذأو

 00 بذئاهزا.عأ ةيلح أ دانرب ٠ هفئالأ نم ادرذركبلا حصأف
 افلا هفلاي رسدكيلاب عضوملا اذهفاأ دق نالذو .رزابفكو هرذاك لمان[ عجب فال الاو
 0 ةفلاؤم هفااؤأ عض ولات ءا [كاذكوافالن ا هفلوأ عض ومات فا آاًضيأ لاقيو هريغةانا هل و

 | اهلتأوافلأتف اهءلأتنيئرشلا نيب تفلأو ادعاو ىطاملا ف لعافو ل عفأةزوضراصف افالاو
 | ىلاغت هلوقو مهيولق ةقلؤملا هنمو_. مالسالا ىلعهةفلأتو. "هلمكمىأ ةفلْومفاأاضيأ لاقيو
 ٌْ فاؤتلو ةكماشز رق فاو "الملا بامضأ تكلهأ ىلاعت لوةءمسهفالدا سرق فالرال
 | لوقت اكاذهو هذىفاؤذخ أ هذ نماوغرفاذا امون عمت ىأ ف م_فلاوهاشلا ل ر شد رق

 | ٍفونأو فنآ عيب اوهريغو ناسنالا فتالا 4( فننأ واولافذاذكلاذكل هتءرض
 | هده خشر دان ليلا نأو علطي نيس هفرط نابلا فنأو هلوأ ئث لك ف ثأو 'فاثاو
 | 'ىانالاو لاه ,ؤدعلإشأ ىأ ذنثلاف:أو دعتءاجلاقيو. بوقعي نعمة أدربلا فنأو
 | هفاآلاقيوا هفنأ ثيرضلبرلا تفنأو فنالا خبر ةدمطا ةًارملا تفونالاو تالا ميظعلا
 اقمناو لاا بدأ هع ربل ىأمضلاب تأ ةدطورو رهئلاف لاذ ا كلذ هفنأ غابعاملا
 | يراا ف: مبتعبتتا ذا فو« ىوذان اهتقنآو عرب ىذا اوعو اهننأ "الكت تطواذالبالا
 | ساكو هللادالد فنآ ضزأ كاتو تابنلا تءرسأ اذا ثدال ا ةفنأ ضرأ ”قاطلا لاهو لاق

 ظ يذنم كي آاضبأ ل اقرو فنأةضور لاثماهب رمش فنؤتسا ةناكك لذ لقا مب برسشي ل فنأ
 | قكشتنا ىأةفاوافنأ أب ثلا نمفنأو لبق امف ىأ لبق ىذّن م لاش ام فنأ
 فنأو هفةربلا نمهقنأ تش ا ىأ ريعبلا فنأو تالفنم ف الوان ىجأ تدارام لاق:
 ناو دانت: ادنقن اف قالا لاكن موملاثن دخلا ىفو تدكسلا نبا نع سءتو هذ بعت لدم
 لصالا ناكدبسءوأ لاقو داقنم لولو وذ هبىذلا عجولا كلاذو خانتساةرخك ىلع خينةسا

 عسنجبو توطيمو هر دص كك :ثيىذللرودصم اولاف اك ب لوعفم هنال فون الاقي نأ ادهىف
 هيسلعج اذااف انياانأ هاتفن ؟لوق:و مهنءاذاشءاج فرحا اذه ن كلو ازه ىلع دسملاىفام

 يمس
. . 



 4 هء(فنأ و *(ءاهلالصخ)و :
 سل ل م بيبي يي بيب( |-إظظبيبيبيبيببببببببسس مم سانا ممل اسس

 امدناغاوبوأ لاجز م1 .«: . امهدنءوالا حو "صمام 1
 |انيارش فو (.ئبارمي تاكلا غاودي زوبأ ىحو . .بايذلاريغ خاب روماملا نمش سيللاقتي |
 ةغاولاو اراغالو مد ىلا يال غو سم جرو مدلاىف هيفغلي ىذلانالا غارملاوابارمش نمو |

 كنالةمزالمتناكامناو « .ةمزاللاةغلرلاءالدلا "رشه نزحارلا لاه 5 رمغصلاولذلا |

 اهرغصلامب* ءامتس الاب ّبجاح ىضَعت 0 ةئالأ

 د_عوبأ لاق (ينرم زمانك انوه خس خبه (غ) 4( 6-

 ]| فصي ىلذ هلا ببيح ني ةماس ال دشنأو لدا توملا بسم لا لوق# ”ىععصالا تدعم |
 نيمز مماموق |
 طعاذلاغ..ههلابتوملانم ٠ اواسوعمهرصماوغاباذا |
 لاق, تيك ١'نبالاق 02 يه ١) سان اهفلاشو ةمعمربغ نيه لإ قي ليفت ناكو |

 اب_صاع ناك اذا سهأم اع لاقيو لاق لالا نسحو يصقتاىأنيخبهألا لونا |

 لك الاف ىأ ني .هالافنالف عقوو اهكدو ترك ًاذاةدي رثلاتغهو ٍبشعلاريثك |
 برشلاوأ

 ىلءاهتعضو اذا ةمقثتاهتيفنف ةغلاقمت نر دقلا تفتأ (م1) (تارس) ْ

 لوقهنمو هوذنكتىأ» وفثأ:لاقيو هحزبي لا ذا ناكمم ا لج رلافثأت ديزويأ ”ىفانثالا ظ
 انييكي مسك لاثمهفثأي هفئأدقو عباتلا فئالاو هدف :رلابءادع "الا كفث أولو ةرعاشلا |
 نيب دودملا لانعم ىهو فرغو ةفرغلا:هفرأ عسب اوّدملا ةفرالا (فرأ) هعبت ىأ |

 ةعذشلاىك :ربال ناكة عفش لك عطش فرالا هنء هللا ىذر نامعنع ثددنللا و نيذرالا

 اف زف زأن لح رتلا فزأ ( فزأ )) هيف ةعفشالف هيلع فرأو مستقا لام ”ىأل وب وراعلل

 فر زاووذلع ىأ لجرلا فز أو ءاشلا عب ةفر » الا تنزأ ىلا عت ةوقهنمو دنأواندىأ|

 لاك يتمااياعالتبا ديزوبأ لاه ىلا د_لاوهوري_هقلا فزاتملاو لسعاف ىلع
 مو كرو قحأ ت:ألاه فزاتااامتاقفزاتملالاه :ئك اكشن اامتلقنك اكسنملا
 افسأ هبلع ف شأو فول: ىأ ف سأتو هنافام ىلع فس أ دقو نزلا د[ فدالا (شأ)

 فسالان وكي دقو و قءقرلا نزلا عب رمسلا فوسالاو فس الاو هيضغأ هفشآو بضغاىأ |

 ةفيسأ ضرأو ءافسالا مدلباو َت 5 دا! نبا نعدمعلا ف مدالاو هع ناضغلا ظ

 همف كحو تاغلث الث فسوبو فسوبو فول ءارغلا لاق ايس تينت -- ةرىأ|

 ناكف ةورملاوافدلا ىلع”ىل يزرع اههعذو شرقا اك ناعص": :ئانو فاسأو 1
 لهست نب هل انوور عنب فايا مهرج نماناك ام هنأ مهذعد معزو ةيعكل اءاجت اههباع مبذبأ

 ىلعذوهو فاكسالا ىفثالا فشأ ) شرق امهتديع ثني رجا ضتق ةيعكللا ىفارشل |

 راسا لثم ةلصأ ىف تدذ 5 . ىذا امو ريكلا فمالاورعوبأ 2 قاشالا عجلاو |

 نفاد قلة ربك تاني ,وننلاو هارذ ىأةفاودلاف ألاقي ( ففأ ل

 ّك | ةةيعوت 5

 ةربابع مدلا ىف همف غلي ىذلاهوق

 ةغارملاو غلملاو سوعءاّلا

 ها هم قو مدلا



 اه( نيغلا با« ,
 22 00020000700002 2ئئ ل ىىل 2 27 جججميا

 ةغلاتملل هشفءاهلاو ه نؤشم مانل تةبندقو ء ةلوقل ةغبان "ىلا .ذااةرواغم نتداز ىعتلاقن

 | اهب مداكحااب عراب نمل يأ غدت هغدغدوهعبسأبهسضغىأ غدت ( عدل

 رعاشلا ل وقهنمو غدنلا ةثداع نم ىذلاوغ ملارسسكب غدتملاو

 0 أ أ نع"ىرلاز 1 لا فلان غد_كاو ةلزاغملا ةغذازملاو « غدت ا"ىوغلالاوقال تلام# ا

 ْ ا ن(غ 00 او رسكلابغدنلا وهذ زونأ لاق و ةددمع

 هدغدنو هغسأ لثم همن نعط ىأ ةملكب هزت نو ى ا ار 2 غزتب مهند ا

 | هغزن لم ةملكب هغدنو هغسن أ كلذكو هس قأطو تاانهغست لاقي سلا لقم غسنلا
 انمغ خضر ”اطلا ب'ذ نمةرا.ضالا ة-خلاو ةربالا دملاف تزرغاذا ةعشاولات غدثو

 ع 1 تتلمام دعب دناذاةرصشلا تخسناو ديدح نمناك ذاك ذكو هزيخز ملا

 لميا دعو لافاغشن غش خشن دقو ىثغلا هيغل داكب تح قيهشلا غتنلاورعوبأ

 كك د ذيوالجر جدع ةيؤر لاق هناقللابحو هباعافسأو هبحابص يلا هوش ناسسن الاكل د
6 

 ها ١

 غبسالاْ ادن نموجرأ كلا 4 غشنلا ىف غشا ىنأت فرع
 ةّقرلاو ذ لاف اعوشن" ىلا غشن دقو اعجب نيعلاو غلاي روجولاوطوعسلا غوشنلاو

 | ُ يي 1 اراحلا خثذ عضم مأ الأف :و“ افالغ تدرإلو ةشماذا

 0 رعاشلا لاق طعدسملاةغشنااوأ

 مقلعو مامساهأ ةغشنع *» هسيرش نيلي قس هغشنأس ا

 تا اغا( خت ) هييشنلا ىلعوهو هتلعو هتبقى اف شن مالكسلا هنتغشناولاف اعرو

 ٍ ريح لاق مضلاب غئخذ خزغناهتدحاوةاهللا دنع قلحلا فنوكت

 طابانعلا خان سينافاربخا « اعنا ةق دزرفايةؤم يازمن
 مهراخ مؤقلا ةغغوهالعأ سأرا ةغمك] ذكوءالع ألبا ةغمتءار لا لاق( خف ١)

 | كلتغاتو تبذك لاقي اعجب نيعلاونيغلاءثسالا ةغانئولا (( خيو )> والانس: )) || سوماقلا ىف ةسغابولا ةرق
 ةقتوأو تاهو أ ىأاغتوخنويغتو دقو لاهل كيرضتا غنوا( غو ) طرضاذا كنعان وو هأ هددشم

 ا ةقوةقانالذ ىتلاةجردلا ةغيتولاورعوتأ ( غثو )مالا دنالف وأو دكلهأ أ هلا

 غازوأو غنو عمباوةيودةغزولا ( غد )لذ خت راهاذذت1ىأاغثو اهغئب همقاننالذ غو
 ١ ْء ! رءاشلالاه ناترؤو

 | اهتومءاه رز نائزولا ضةنتاك * , هرهظ عقمتت امذاحانف

 ْ لءاوحلاو ةعفد ةعفد لوبلا جارخا غازمالا/نطبلا قروب اذااغيزو نيثحلا غزو لاسقبد
 1 لاهو مدلان غزو ةنعطلاو اهلاوأب , غزو لبالا نم

 | ا اهيوم ضاخلا عازءاك َن ءطو ج هوذقء“ارفلاناذ "اك زضف ٍ

 | ىأ هّتسامع خشوأ لاقي متو لملق ىأ نيكس تلاغشوئث ( غشو )اهربتكو تنأاهروب ىأأ]

 خايوءان الاف تاكنلا غلو( غلد ) « غشؤملا لملقلا غاشيأكس بل » ةيورلوق هنمو هلاهتوأ

 : رعاشلا لاق هيج اض هغلوأ أ غلولو نانا كنار اأن ةيئام برش ىأامنولو |



 ١و ء(مدقا لس
 سمس بسس ع ومس ميسو وسع ع اعل

 | خزفمنيدي نيد اهوالخا فوراغلاغي رفتو ىسفن يلعءامملا تيدص ىأ تغرتةاو هيض

 | ناعرفلا ىعس نمو قارعلا يبن مولدلانمءاملاحرخم غرفلاو ريسح نمرعاشارلارعكي ||
 3 نيب ناكوك امم:ءدحاو لكورمقلا لزان«نمامهورخؤملاولدلا غرفو م ةةملاولدلا غرفأ

 | عساو غي رفسرفو ةفطنلاودو لرلاءام ةغازفلاو  نيعلا ىأر ف عرذأ سر دقنيكوك |
 أ رفهمدسهذو ةعسلاوهو عرفلا تاز ءاتز ملاةنسطلاو . ةعساوةغب رنةيرمذو ىذملا

 ظ رعاشلا لاف ءاغىت-ءالعىأ هغشن ( غشف )) هيبلطي لاردهى أ ائرفوأ

 ْ ملظلا ىفام رمصم# :نيعلاو هه بحاح تخشو ةصقهل |

 ( هيرضاذا هيهغشفأكلذكو ههالعىأاغدف طو ساب هغشفو ةرمشنتملا» اغدفلاةيصانتلاو| !

 0 هدف يدعو هملغئ أ مدلا هبف ف خس ورم ”اورثكى أ بيشلا هيف غشفتوأ ْ

 | خفت تابن غاشمااو اهعرتفاو اهلج نيب لخ دةأرا !غشفتو ان لخد تورس !لجرلاغشفت | |

 ىوتليورصشلا ىلغأ
 أ نيسلاوامالوأ اغا رلاريصي نأ اوه ناسللا فةسغنألا( علل غلا) ) ماللا 0 منال

 اهدا غدلتب درقسلا هستغدا ( غرد ل ءاغنلأ هاو غأ وهف اغنل غئلي ريسكملابغثل دقو |
 اهيهغْزن ىأ ةملكب هغدل لاشي غيدلو غو دلموهفاعادلتو |

 حضولاو ثمن هبي تاير واف هع م( غمس ب ءلنسا

 سكللاك هئالروعأ فيعني رب هتااورغالا ىل اةقزمقلاو ات سه هغر بشعلاةسءانسلا 0

 ترمكلا لاق هسفنمهشراذا غ رع هياعللاسىأ غيمأو باسعللا غرماو هلذفتمالا

 اشيرق بناعيأ
 اهي ئنذغ قع نا غ 2 زعألو 3 اهننو دب ناكام غرألف ا

 ةغا نيغلا غرمأو ب نا ودربغف مالكللارثك أ اذا غرمأو ريسعبلاءاغر نم غرأ لخهلوق | |

 ةءاثقلا كل كاك لك الا نم برعض غشملا( غسشم قر ىت>ءءامرثكأ اذاهخمأ ىف |
 ماجلملا خشم م غم ) مطلملاردكملاب سدا ىأ » غشمملاس دلىضرعوولعأ « ديور لوقو | |

 عاضملا ةّدمل ةرمسك هذهو يا اا د اغضم هغضعو هغضو|

 اا رج رم جم 8 ط ةعطقةغذااو تغذمام مضلابةغاضملاو |

 طالتخالا ةغمغملا خخ ]) نيرعلا فنافر علا. يو سارضالا تنم دنعَبعللا لوصأ |

 ماكتي ىذلا قعسالا رسسكلا غلملا ( غام ١) « غمسغمملاقلللا طلخ كنمام ه ةيورلاه |
 0 هما مالكا يا البيتي سلال درفي دقو غلم غسل, لاسقي 2 :

 ظ لجرلا بنو رهط ىأاةوبنواغشغسميو غبت ئشلا غسل :(غم) نر
 | ناي ذلاوحن ءارعشلان سم غباوتلا ىعنهنمو داجأو لاق مث رعشلاثراىفنكملاذا |

 ْ ةيليخالا ىللتلاق اههريغو ىدعملاو |
 ظ ! ... هجن ةبمزي ا نمرتمكو ». .الؤاثلت مو غبن غبانأ ظ

 سوماةلا ف لطخالا هءاةلهوق

 مهوو لطخالا الق دزر فل اههتل

 هأ ىرهوملا



 ْ قذلا للا نم خنبصالاو مهلءامى مهدالوأى :راندنلا عيد نم هلدمأ لاي ميوهئدهللا

 | نمهاغبصلاو هننذ رش |ىذااربالا نم غصالاوهنذ فارطأ تنس اوأ هتبصان تضيا
 | نيملا نيبام غدصلا ((غدص )) تبنذلثمةيطرا تفيصواهبنذ فرط"ضيبا ىنلاءاشلا ||

 رعاشلا لاف برقعم غد لاقيو اعدصا_ملعءىلدتملارعشلا اضيأ ىمسإ ونذالاو
 ٍ دهسزضلاوغادص الات باش « امدعبامال_غهتلاانهضاع

 ًاربنعاب موالاة. ريت ينم اموقنارينةسسملا ني د برطق لاك .نيسلاب غد لااولافابعدو
 |دعيّنكاذا ءالتاو نغااوفاقااوءاطلا دنع فرحأ ةغب رأ دنع اداضنيسلانوبلقي |||

 [طازمضو طارسس نول 2 اهدعننوكت نأدعب ةعبارمأ :كلانثمأ تناك ةيناثأ ىلاسالو نيسلا

 سو ةغد صو َةْغ د مو ةءغصمو ةيغسمو تقرمصو تقرشو لقمصو لّمسسو ةطصنو ةطسدو |||:
 |اولافاسع رو غدصلا تت عضوا نال: ا ةغدصلاو بذصلاو بنمسلاو مك ارضصو مكلأ
 | غادصلاو ىثملا ىف هغدص كغدصي ثرداح اذا لجرلا تغدصد.سعوب أ حو ىازلابةغدزم |

 | غدصي ملا, لرلا غدصو لمءامىأ هفعض نمتيلغ غد صيامنالف مهلوقو غدصلا ىف ةعم
 | ىمصصالا لاه مايأ ةعيس ل مكتسي نأ ىلا غيدصداولل لاسقيو غيدصوهف فعض ىأ ةغادص ||

 | كل ذوءانلام ىأ هغدصاذ هريعب نالف عستاو ل دروكذ رام ىأ سعال اذه نع غدصام ْ

 |ةاشلاوةرقبلا تغلص لؤق:غ واسلا ل هفالطالاتاوذىفغ واصلا( خلص )ةئاذا

 | خيصلا ( خمص «زلصلا شاب كلا !ءاب هم برطاو و ديور لاه غلص شابكو غلاص ىهف
 | لطلا خصف ىنرعلا غمدلا 4لاق, ئذلااّمأو ةريثكم او اوراصئالاغوعصدسحاو
 |اهنالأس.ثةلالرتتول اذا كلذو ةغمدلا فرقم لدم ىلع «ةكرتلثملا فو ةفعص هنمةعطقلاو
 |ىردأالفرحلااذهو هنمذذم ىأ خيممريحو ةقلعا ملعق بتال حاهتر صم نم علقت |
 | هنمجرخا هر صم طرتشن نأ كال ذو باصلا تغصتساو مفلا امناجن اغماسصلاو هتعم- نم '
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 ةئسح ةغمسص هللا هءاصو ةغامصأ | هلعو زافسالهأة فاضي غابصو غامر غئاصأ

 ةرمسكلءا:تبلقنا اهنأالاو اولا نم وهو داو لجر ل < نم ىأ ةغبص ماسهسو هقلشوأ |

 غوص نالذاولاهاعرو نامس ىأن اع :وصامو و هردقىلعناك اذااذه ع وصا ذهواهاءقام

 نوغاّوصلا اهيذك ٍميذكث يدا فو ةراعتساوهو بذكلا

 أ اذا بشع نمو لقب نم ةخرغض”ىبالكل ا دعابصوبأ لاق ( نغض)». .(داسضاارصن )
 تسصخ ىأ غض ىفنالفد_فعانقأو ق.قرلا نيدعلاة.غبغضلاو ةرمضان ةسضورلا تناك |

 هعدفأ هسأرت غدة لاقي فوملا ئثلا خدش خدفلا ( دفا (٠ انا»لسسن ]ب '0
 تغرفةساواذكل تغّرفتو: .اغارذو اعورف غرفأ لغشلا نمتغرف «(غرن )اعدف |

 |"بصناىأاءامس عمم لثماغارف غ رفي رمدكملا,املاغ رفؤ هتلذبىأ اذكتص ىف ىدوهمن
 ىأاغيرفتهتغّرفواهتقرأءامدلا تغرفأو بناولاةّمعم ىأ ةغرفم ةقل-وانأ هتغرفأو



 ٠ أ نيف! لغشإ و ْ

 نيهللا كازو 'هامأىأنبإ رطاان 7 لك ْىَأ رطللا غرو ع 75

 أيوا لاقل خيارتلاونؤخث ازاى أئنثلا نغةغاز موقو « ىلا« ل

 | ١ 0 كح اربتو تن زارا تال

 | مدل غجبي)ةمعثلا ات غبداسو فا اول ءاك ىأ غنام" :( خس ) نيل رسل

 | ةقانلات عبسو هلا .اةوضولاغابساو اهتأىأةمعتلاهبلعمتاغسسأو ثدتننا عويس

 7 اس ةغئاؤلا عرذلاةغباذلاو فاو ىأ غب اس بنذو رعشأ دقواهدلو تةلأاغسست

 | قدعلاركسستت عرالا و اخ نمةسلا هبل صونام ةذدسلا ةغبستو ةغباسع رد هيلع مم

 |لاقي ىمءالا لاق ةرؤوع ولاخع ردلا تنح نيوو اهني ناكلاذال رو اطل

 م ئتلاثخشخس ( غغم ) ش *لركلاهٌدْضَو نادرطا لد ,وط أ غباش لبو غباساهلة ضن
 | «خغتلاوئاعيقعي لنا «ةنوزلاف لخ دا نمزالازو عش شو هايس

 كفك نعهذلا هلع ءظواذا ىسأر تءسغدو ا ة«دهتعسوأ ماغطلاتغغسو توما قب

 أ اهرف اًمس ىل طولا يعل نماولدبأ مست ”أالاتانمغثالشب هدغخس لهو ب رشتنلةنرصءوا

 ْ لوَع' كل ذكر ايس فزحلاق نال ورمل ار“ تاودنمتلا اودازامناو ل_عفو للف نيب
 ةاشلاو ةرقملاَت لس 14 9 تعئءوقلغا فم فعاضملا نمههيشأام بعبق

 كلك غلاضو غااس ىهةتغلصو نمد دسلا فل ىتلاّى سلا تطةسأ اذا اولا غل.
 ىف لوزغملا هلع قالطالات اند اسلوب ”الدو ءاهلارغبىتالا

 قم عذع م عشت مث لع ةدشس لأ زأةرقرلا داو نال ام مت انسأ ىصق امال كن اقخنال|تاؤذ
 ْىئَذدَحوأ له: م ل3121كاذلوو دازام ىلا نيننن غلاسو ةئتس غلاب مشيت عازم

 مظل الو مط عا سلا نب غلسأ مل «ارفل اكو غلاس مسدس معاد ىمعذجم|
 112ظ01011 17 :ودغ واي بازيشلاغاس «(غح) هقلثى ةغل تسر غاشو |
 ْ يع ل غسأ 1لاش . ةغاساهتغ أ ذوحالاو فدع الوىذعأ هغسأوغ مم ا

 ا قف انتا رسكي غاو تلآو هغمس داك الو طعنت ىلا علاق ا

 باب نم مبا لصق ىف ترج هلوق : ةنغن ترتح نااغاوس تاكو اه كدمكلا لوقهتمو صدغلاغاوسءان1 لاسر كدصغ

 ازأجءالاتزتجهمىازا || ادهن اس نا ؤساذه لاعبو 'هنزوح ىأ ههةغوسان أو كا 1هئابلاقارتضانا غاضو
 زآخلا مءالاو هننّيصصُلا ||! انضنأ هتغوطوهغوس «بتنأ هل اقيوامرنس داوي ملوة دعت دلو ذل | :

 ها نيكستلاب || ىقتدسعوتأ لاهو كوعطملافنانسلاك رالي هش 4 نيسشنلا نضال

 : ١ : *ىذؤلاغت نن فاتمدعل ددنأو هح رول ديت ْ

 ا ادنطعلا ةعدلا تق لوما ب رض ه همه ترضخااو ةغشغُش ع نزلا :

 ا ا ودها ٌنءابرض ةغتغشلاو زطانا نما ميزختسبا لاقل هش هو ةلاعلا ىف ىذلا ل وغملاو |

 انباع خبصلااو خاضمأ عاب اوةب يمي ام ةعسلاو غمصلا «(خغبمإ) (راسارملا

 4 مارلا لاق غامص عمل اونياك' الل غسصوىلا.هأهلوقهنمو مادالا نم هن غبطصتام |

 ١ افا دعلازكسجمابو 0 غالدلاب لان تنم جزخ :

 غابمن# سا 5 عشا ةسانأ ةزنسكي ١
 هله جي تش س هن سد هر ع جمم و م

 ا ولا

 اسس سا خ



 0 (نبعل !بان) 35 ل

 | نمح : رم ةعلط ةغمادلاو و ةصادلا دعب ةهممريغنيعز ةبعما دل ةددسع وبأدازو ةغمادلا م
 "هلطعلا تدسف أت كرتنا ةئلص ”ليوط بلقلا تامل نب

 مغنم ت١ اشم .كصءاللادرتاهكرتاذا ليان الذ غدأ(غد) ((010 لسن

 ِ لجولاو نيطااوءاملا كد رحتلاب ةغدرلا ( غدر ةغل م المهم هلذات كرتلاب تقو

 لد ايلا غدارملاو قمنالا غيدرلاو غادرو غدر عنلاو نيكتنلاةغد رلاكاذكو ديدشلا

 غزرأو لولا كيرعلابةغيرلا ( غر ]ل ةغدرم ةدحاولا ةوقرتلاىلا ودعا نيبام ىهو
 وحبي ةفرط لافنل-:لو غلابزاهلب اذا ضرالاراظملا

 للي هوسولا ىوزتةيمآ اش + ةيرعلامث ىندالا ىلعتنأو

 ْ ليسو غز ماهنمتءاذت ع ةّرقرغابص ىدقالا ىلع تنأو
 | لم صرطمو غذ ىعرطماهنم نوكمف هج ولك نم باعت قوتايضلك ءادعملا تنل وش

 أ ابضلل لج غفر نمو غزرملل لءج فان بءاذتءاور نف عالالاو ةيدوالا ل. ىذلاوهو
 | هتبعو هتفعشتسا اذال زلا ىف تعزرأو مطترملاغزرلاو ليسم ا نمو غز صابنملاق مث
 ْ نيطاااوغلب ىأ اوغزرأ ىت- موقاار فتحا لاسشبو « غزرملا فك ةلذلا ىطعأو ء ةيورلاق

 | نمظولا ل هومورفا1انيبىذلا قدما عضوملا باوذلاّ نم غسرلا ( خس ) بط رلا

 ا ' جاهلا لاق ربسءوريسع لثم غسرو غسر لاشي لج]اودنلا
 ' اينيعمتلا عمانطةسا « ايشوحلا يكتنيال غسرفف

 | نم هعنمفادي دش اذ ثريعبلا غس ردد لمح غاس رلاو غسرلاءامملا غلباذا غسر ةرطملا٠اجو

 (خغ) ”ىيمصالا نعريسعبلا اك خاوظ ارتست رمملابخسرلاو ىشملاىفثاعبنالا

 هفزا لّموهو تءاشىتمون لكس“ املالبالادرت نأ ةْغَر 75 علا ةغافر غر ءلا

 | لاقي بصخناو ةدعملا غقرلا ( غفر ) «اسفنللذ نتا قيقدهملعرذب و لغيني-ل ةغمغرلاو

 ع اوامر بمط عساوىأ م غيفرو غفار رشدعوهف عستا ةغافر من ذلايمشن# غفر

| 
 أ

 ةيمادلبق ةدسع وأ دازو
 ىرهوملا م هوو ”لمهملاب ةعماد

 ها ةءءادلا دعب لاق

 ا

1 

 نيدغفلالوصآو طاب نا الاو ةسنا6لاشم يابا رقزمل

 ا ' زحارلا لاه .غفرو غفر د_اولا
 | . بكرا ءامذض غافرالا ةققد * بذدحابف الأس نوجوردق

 أراعحو زف نبأ ىرظاهراحج فور للا فو اناعوروامور عوريبلعتلا غار( غمد )

 | بلط عم غانراو غارأو مجفلاب غاورلا هنم مسالاو ثنؤمللالا نور لةتالو عيضال مسا

 ًأارسهيلا لام ىأ اذكى لا غارو بلطتو لا : رتىأ غب رئاذامو ديصلاتغرأ لوقت ارأو

 | لامءارغلا لاق ليقأ ىأن يبل اان يرض مولع غارف ىلا عت هلوقو لئامىأ خت ارق يرطو داو
 | مكتغاراىب وغيرأ ل اقيو لعفام مهتها ان لعفم اور وولم لما ًانهه خو رلاناكو مهيلع

 | هدهو مراسل اان قع ارلاب ةغوايم ىعالا ف غواربنالفو مكتبلط ىاوبلطا ىأ

 ءاواولاتراص ةغاور هل-_صأو "ى ديزل ن نع هيننوعرطب ىذلاعضوملاوثالبن ىب ةيغابر

 اضعبمسهضعب غو ارىأ موقلاغوارتو اوابقأمةريبكسجا

 | غيزلا( غيذ) مهغلا ضعبلة غل ىهو ةيغزغزلاب بلك لاقي( غغذ ) 06( يرن نبسا)

 سوءاقلا فنناذملا غامرالاوهلوق
 ها نباغاا سو



 نبارلا لاه عمل اة رقل ارثبلا غتسغبلاوريدهلا نمي رض ةغبخبلا (ىغفب
 . لادهلا رو لعماط 3 لاقعلاب عزتي غسمغب 8 لام الاكل ءام برزان ,

 تفراشا ذا كل: كو هلا تاصوامولب ناكنأ ا تغلب ( غاب ) للاعب رمسلا غسغبملاو

 زحارلالوقهنمو ةيافكما اضيأ غالبلاو غالبلاهئم مسالاو غسلبتلا كاذكو ||

 ديول سر نانميمدي د بماذا صرابقلا عبو اسر تغليو « البلا لامدنمجزت» |

 ْن غلاب ىأ ميفلاب غل اب هللا ىهأ لانو اغلسة ذولا ذغايدقو دمجىأ غلا ئثو هيرح |

 اععمو خابال عمو خلبال ععسمهللا لاق هيسلالربخلا ل_جرلا عم ساذاقاسكلالافو* الو

 ةغالملاو غلم غلب لاقي هديربام غلي هتقاج غموض ىأ كرا خب قا مسملوقو اغلبال |

 ةيهادلانيغلملاو .تاراشولكتاغالبلاو اغلب راص ىأ مضلاب لجرلا غلي و ةحاصقلا |

 نالذ غلو ئيغليلا نمت تذل داب نع أنيسبامهنع هلا شب ”ىلءل تلاق هش اعنا ثيدخلا فو |

 ثغلبتو هيىئتكاىأ انكيغلبتو شعل نم هي غايتي امةغلبا او همق .فرصتيرلاذاىرمأ ىف

 ةسراةلان|هلصأو دسعوبأ لاق هل دل لد أ ةغا ىف عراكالءانغلابلاو.. َتدَدُد دنشاىأةلعلاهنأ

 هبحاصيمدلا غبت 9 دسع لأ نعد :ريد ذا من أك ىِتا ةوخرلا ديرغلااءامن ةوبلا ( غوب )امج
 غعوبو هيلغف «بحاص لجرلاغقيتءار ةلانعتيكسلا نبا كو هن حاه ىأدهب غسدتو |

 جيوتيالى أ تقيف مدلا كدسحأي غستبالةماجطاب مك ءثد دنااىو هاا

 ذبجو بذج لدم باقف ىئبلا نم ىئيثي ل دصأ لانةنوأ
 اذا ةغتغت للا اذسول تهوس لاقي ت وصتياكح ةفتغتلا ( خفتإل (ءانلا ل سمن ]) 0
 هتوصت عع اًضءدهضهي باص |

 ابا اناض] بوطضاويخ ماني او باتا وادرلا كالا 0 :2 60 سس الأ

 ةيورلاق هبال
 غ زربلابامشلا نينافأ دعب 5 ختغتملادردأ الا”ضع”ضعو

 خد _كنافتءلطغلا نم طقسام بطرلا نم غلثملاو.هّح دش ىأاغلث هغلثب هشأر غلث( غلث

 لاه هالعأل ملا ةغمفاسكلانءءارفلا ىحو هتندشىأاغم هسأرتغف ع ْ

 رعاشلا لاه اعيشم اغبص هتغيصبوثلا تغف ورعونأ نوتلا,ةغمانأ تعمس ىذلاوءارقلا
 سروب تغمت مها ناك« .رفنرمغ لي زغلا بت كرت

 ىفو نادوةدوافبدهغبديو هدي اها نالف عد( غسنذ) لا رلا سف ]|

 غدلاكلذكو غابدلا ىف دلل لاق هب غب دياماضيأ غاندلاو اهروهطاهغادثيدحلا|

 ( غد ) عيدنا دلطتا تايد لوقتو ةذحاولات ع يم رسكلا ةشقدلاوأ

 تغلب تح هدئاغمدهغمددقو ةغمدالاداوغامذلا غمد ةفورعمة غد غالآ|

 اسال نالالاو 'لردأأمالغلاغلبو هنيراقاى أَن ولجأ ن غاب ذاق ىلا هت هلوق بنمو هيلع :

 | هي عمسي هانعم غلبال عمسو غلبال عسمممسهللالاإ.ةيءارقلا لاك م سمأ غلاي هلباَن اىلاغتهوقأ

 ةقاالام لقنمام ةمئاهلاغ ةضوملا م قاسحدلا ما ةجسالاملا عةمماذلاغ ةعيضامملا |
 ع ةضراخلاىهو:رشاتقلا اهلوأ ةرشعحاضنلاّنآل _ةمادلا اهمساو غامدلا ةسحشلا |

 غلب ل جدو دنا لاه خام غلب هلوق
 ها ثييخ امهرسكي غلم

 ها سوماَقلا



 مضلاب ةداب ز ةطست ىف غاباهلوق
 . ||| باصسك غابا نيع سوماقلا فو
 ها ثالثيو

 ةراسعملا [غزرب باش هوق
 طاشت دِفْنَمك غ زربلا سوماقلا

 ٌماَتلاىلتملا باشا أو با. كلا

 روذصء كح غوزربد لاك

 ْ: ها ساطرقو
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 ْ ميسفااريخاهعسق ناكف « اانملا انا غابا نيعي
 0 ١ ة|يعتلاءام نيرذنملا همف لتقب رعلا مانأ نم مون غانا نيعمول هممو

 | كاذكوانمب طلت ىأ ابعت بعت لاشم هدب غدي ةرذعلاب غد( غدب) (0ابا لسن )
 |لاشمغدبلا ىعسفت :رد_غرد_غب رعلا ضعب نأ نارعالانبام-عزو نيشلاب طلتاذا

 | لجرةديبعوبأ دشنأو ”مانىلتهىأ غاذربو غوزربو مضلاغذرب باش ( غرب ) بعتلا
 ْ "ىلا دعس نم

 | ىدرلا باكا غازو كرد . ه . ىهتقإللوقلا ضعب مد
 | علطريعبلا بان غزبو تعلط ىأافوزب سمشلا تغزب ( غزب ]) ىح دال ديرب ىهدمتالهاوق
 | ىثعالال وق هنمو طرش ىأر اطسلاو مجالا غزبوطرمشملا غْربملاو هلوتأ ءاج عب رلا غزمناو

 | غطبو غدب ف ةغل هب يطل ئشا اب غطب ( خطب ل « نداوكسلا سخر فقثلا رماعسبلا غزبك »
 ا : هيوررجارلا لاه فد زئو اهم مست ىأ ضرالاب

 غطي هتاسا ءافوندالول « غلمالامالكلاب كلي غلملاو
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 ادنتسم ه1 فرعأالو هركشي مهضعبو مص عج هلأ ىلا عاهرسكريثك 3
 هل ةَتبلااهيلاراصيفداصلا في هنأ هفنصم نمي اور تيثناالا

 . ارثوكلاءامب تجنمةرخنم «. هرغث ةقيرتأب كارأالا لن
 ىرهول حامض نعاقح هيورب « هلال كارالا ل قنام عمدق
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